
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:  Pondělí 3.9.2007  19:00 – 21:00 
Místo konání: u Petry Bromové, Praha-Kolovraty  

 
Účast:  

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

Omluven: 
Novák Filip – omluven  
Majer Petr – omluven  

Hosté:  
 Petra Bromová, Ing. (předsedkyně KK) 

Bartošová Pavla, Ing. 
Konečný Kamil  
 

Výkonný výbor rozhodl :  

Průběžné – trvalé úkoly:  

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

• Uzávěrky:  
• 3/2007: 5. září 2007, vyjde 1.10.2007 (na přelomu čtvrtletí) 

• připravíme článek o nohejbalovém turnaji, připraví PSO 
• 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 

• 9/2007: zaslány informace o cvičení pro ženy (stávající + nově připravované), 
volejbalovém turnaji v Uhříněvsi, úkol splněn 

• 10/2007: připravíme informace o cvičení pro ženy 
− Uhříněveský zpravodaj (Eva Škrdlová, Eva.Skrdlova@p22.mepnet.cz, http://uhrinevesky-

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

• 9/2007 
• zaslán článek o letošní vodě, úkol splněn 

• 10/2007 
• připravíme článek o nohejbalovém a volejbalovém turnaji, zajistí PSO 

− 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/ ) 
• 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/ ) 

• 4/2007 (zima 2007): 31.10.2007 (vychází 21.11.2007) 
− Patriot (http://www.patriot-web.cz/) 
− Zápraží (http://www.zaprazi.eu) 

• Možnost přispívání do časopisu zjistí JKO 
− Kolovratský letáček „Volný čas“, uzávěrka 18.9.2007 



• Připravíme informace o pravidelném nohejbale, volejbale, bowlingu a cvičení pro 
ženy, zajistí JKO 

TU/VV2004–2: Informace od předsedy KK Petry Bromové 
− Předsedkyně PBR podala zprávu o proběhlé schůzi KK. Zápisy ze schůze KK jsou 

k dispozici na http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_kk2007  
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! 
− Zkontrolujeme zaplacení faktury za smlouvu o reklamě (firma MIG), zajistí JKO 

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. V průběhu září aktualizujeme nástěnku o 
informace o pravidelném sportování + výsledky proběhlých turnajů v nohejbale a volejbale 

Nové úkoly:  

JU/VV2006–190: Přijetí nových členů 

− Novým členem se stává: 
• Miroslav Sovják (rok nar. 1981), členem klubu od 8.9.2007 

− Dopsání do členské základny, doplnění do MIS, zajistí JKO 
− Uvítací dopis, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–191: Úpravy MIS systému 

− Možnost zasílání hromadných emailů i osobám, které nejsem zavedeny do systému jako 
„hráči“, možnost vytváření distribučních seznamů z těchto osob 

− Ve výpise bowlingového hráče v příslušném roce přidat ještě celkovou tabulku tj. výpis 
osobních rekordů jednotlivých hráčů 

− V objednávkách zboží přidat do seznamu objednaného zboží informaci o tom, kdo si zboží 
objednal. 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–192: Nákup mikrofonů 

− Pro použití na turnajích a jiných klubových akcích zakoupíme mikrofon - 
http://www.musiccenter.cz/Behringer-XM-1800S-3-PACK-dynamick%E9-mikrofony:12419  

− Úkol trvá 

JU/VV2006–193: Kurz inline bruslení 

− 21.-23.9.2007 na Letné 
− Viz http://www.maestroclub.cz/2007073001-inline-brusleni-kurz-in-line-brusleni-aneb-

chcete-se-bezpecne-naucit-na-in-line-bruslich-podruhE.html  
− Zajistit kontaktování přihlášených o platbách atd. 
− Kompletně zajišťuje Hana Nováková 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–194: Velká cyklojízda Prahou 

− Viz http://www.maestroclub.cz/2008030801-cyklistika-pozvanka--velka-podzimni-
cyklojizda.html  

− Účast na akci zajišťuje Vratislav Filler 
− Úkol trvá 



JU/VV2006–195: Nová objednávka BOTAS 

− Objednávka nohejbalové obuvi pro členy nohejbalového oddílu, zajišťuje PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–196: Vytvoření ABL sekce na webu 

− Zajišťuje PSO ve spolupráci s Kamilem Konečným 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–197: Vytvoření MAVL sekce na webu 

− Zajišťuje PSO ve spolupráci s Radanou Ilčenkovou 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–198: Inline bruslení – nabídka dráhy 

− Přišla nám nabídka na využití a vyzkoušení inline dráhy v Běchovicích emailem: 
From: Tomáš Platil <platil@metrans.cz> 
Date:  Thu, 30 Aug 2007 11:09:15 +0200 
Přeji dobrý den, 
našel jsem na webových stránkách informaci,že po řádáte in-line kurzy,cht ěl 
jsem Vás jen informovat,že jsme od července 2007 zprovoznili in-line dráhu v 
Praze 9 B ěchovicích, a protože z Kolovrat do B ěchovic to není tak daleko.., 
pokud budete mít zájem m ůžete si dráhu vyzkoušet, evnt. využít ke svým 
aktivitám.Více na www.sokolbechovice.cz  S pozdravem Tomáš Platil  

− Navázání spolupráce, navázání kontaktů, další informace, atd. zajistí Hana Nováková 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–199: Podzimní vodácký zájezd  

− V termínu čt. 27.9.2007 (večer) – ne 30.9.2007 
− Sestavení článku na web, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–200: Pozvánky na nohejbalové turnaje 

− 8.9.2007 - Běchovice: viz http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=all#idp253  
− 22.9.2007 - Dubeček: viz http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=all#idp252  
− Úkol trvá 

JU/VV2006–201: Park Holiday – možnost využití 

− Viz http://www.parkholiday.cz/  
− Po osobní schůzce je zřejmé, že pronájem prostor v tomto sportovním centru je nad finanční 

možnosti našeho klubu a našich členů (navíc 4 bowlingové dráhy a 1 venkovní hřiště na 
volejbal nenaplňuje naše představy) 

− Úkol splněn 

JU/VV2006–202:  

−  
− Úkol trvá 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2006–185: Termíny klubových akcí v roce 2008 

− Jarní výlet na běžky (Mladé Buky, okres Trutnov), jarní prázdniny jsou v okrese Trutnov 
v termínu po 11.2. – ne 17.2.2008, v průběhu září kontaktujeme ředitele ZŠ, zajistí RIL, 
termín: středa 13.2. – neděle 17.2.2008 

− Společenský ples 2008: pátek 1.2.2008 
− Cyklistický výlet (Krkonoše, chata ZÚ), zjistíme volno v chatě ZÚ, zajistí PSO, středa 7.5. – 

neděle 11.5.2008 
− Volejbalový turnaj GK 2008, zjistíme volno v hale ČVUT, zajistí PSO, sobota 26.4.2008 
− Po domluvení volných kapacit přidáme do plánu akcí, zajistí JKO 



− Úkol trvá 

JU/VV2006–186: Předplatné časopisů 

− vodácké časopisy: 
• Hydro: zaplaceno na rok 2007, přišla všechna čísla od začátku roku 2007 
• KRK (Kajak, raft, kanoe): zaplaceno na rok 2007, přišla všechna čísla od začátku 

roku 2007  
− bowlingový časopis 

• Bowling magazín (http://www.bowlingweb.cz), další číslo vyjde v září, ovšem 
získání předplatného není dle sdělení vydavatele možné  

− Úkol splněn 

JU/VV2006–187: AVL 2007/2008 

− Zjistíme zájem o účast našich hráčů v nadcházející sezóně, zajistí RIL 
− Soupiska hráčů pro MAVL 2007/2008: 

• Konečná 
• Konečný 
• Souček 
• Il čenková 
• Musilová 
• Mandíková ??? 

• Reichlová ??? 
• Pisk ??? 
• Pastorek ??? 
• Kostelecký 
• Sovják ½ 
• Odvárko ½ 

• Odvárková ½ 
• Majer 
• Rudová 
• Šebesta 
• Shánělová 

− Do 25.9. je nutné vyplnit a odeslat soupisku, zajistí RIL 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–188: Zimní sezóna 2007/2008 

− Zaplacení tělocvičny na zimní sezónu 2007/2008 pro volejbal, nohejbal, cvičení pro ženy 
• Nohejbal (úterý 19:30 – 21:00, pátek 21:00 – 22:30): od 18.9.2007 
• Volejbal (neděle 18:00 – 20:00): od 7.10.2007 
• Cvičení pro ženy I (úterý 19:00 – 20:00, čtvrtek 19:00 – 20:00), od 4.9.2007 
• Cvičení pro ženy II (úterý 20:00 – 21:15), od 2.10.2007 

− Průzkum zájmu zajistíme: 
• Nohejbal, do 15.9., zajistí PSO 
• Volejbal, do 15.9., zajistí RIL 
• Cvičení pro ženy, zajistí JKO 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–189: Vytvoření grafického návrhu na vlastní přání k narození dítěte 

− Grafický návrh na přání k narození dítěte, zajistí FNO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–174: Výroba podpěrných tyčí k nohejbalové síti 

− pro plánovaný nohejbalový turnaj v Uhříněvsi musíme vyrobit druhou sadu podpěrných tyčí 
(jednu již máme k dispozici), výrobu jsme zadali u zámečníka B. Stárka 

− podpěrné tyčky na nohejbal byly vyrobeny, vyzvednuty a zaplaceny (100,-Kč) 
− Úkol splněn 

JU/VV2006–177: Nákup zahradního altánu 

− uvažujeme o nákupu 2ks zahradních altánů pro účely pořádání turnajů 
− kontaktovali jsme p. Nováka, novak@vog.cz (otec naší členky M. Novákové) ohledně 

cenové nabídky 
− na základě nabídnuté ceny jsme se rozhodli zakoupit 2ks altánu 
− 2ks altánu + 2ks bočních zástěn byly zakoupeny (700,-Kč) 
− Úkol splněn 



JU/VV2006–179: ABL 2007 podzim – třetí tým 

− uvažujeme o vytvoření třetího týmu pro tuto soutěž „MAESTRO CLUB C“ 
− oslovili jsme všechny členy s možností přihlášení, pokud se najde dostatek zájemců (o čemž 

rozhodne vedoucí bowlingového oddílu), bude další tým přihlášen 
− Zatím jistý zájem projevili: Pavla Bartošová, Jirka Cajthaml, Vráťa Filler, Petr Pavlů 
− KKO přihlásí stávající dva týmy (A a B) + zmíníme, že uvažujeme o zřízení týmu C 
− do dalšího ročníku ABL přihlásíme 3. tým MAESTRO CLUB „C“, zajistí KKO 
− členové „C“: 

• Pavla Bartošová, kapitán týmu 
• Petra Bromová 
• Irena Reichlová 
• Vráťa Filler (náhradník) 
• Petr Pavlů (náhradník) 
• Jirka Cajthaml (náhradník) 
• Jiřka Součková (náhradník) 

− Tým „C“ byl přihlášen, byl zařazen do pražské divize Záběhlice „A“, společně s MAESTRO 
„B“ 

− Úkol splněn 

JU/VV2006–180: beachvolejbalový turnaj (uzavřený pro členy klubu) 

− Termín: sobota 25.8.2007 10:00 – 18:00 
− Uzavřený turnaj pro členy klubu (alespoň jeden člen týmu musí být člen klubu), v týmu musí 

nastoupit vždy min. 1 žena 
− Hrací systém: 6 týmů, 2 skupiny po 3 týmech + play-off 4 týmů tj. 11 zápasů (6 ve 

skupinách, 4 play-off, 1 o konečné umístění) 
− Článek s pozvánkou na web http://www.maestroclub.cz/2007072401-plazovy-beach-

volejbalovy-turnaj-dvojic---pozvAnka--a-pRihlASky.html  
− Zaplacení poplatku za pronájem 500,-Kč na Úřadě MČ Praha – Kolovraty – zaplaceno  
− Turnaj zdárně proběhl 
− Článek o akci zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–181: Návštěva Zoo 

− termín: neděle 26.8.2007 
− akce proběhla, článek o akci na web zajistí PBR   
− Úkol trvá 

JU/VV2006–184: Hledání kandidáta na člena VV 

− Pokusíme se najít vhodného kandidáta na uvolněné místo viceprezidenta a na člena 
výkonného výboru (odchází také Filip Novák), zajistí všichni členové VV! 

− Zajistí všichni členové VV (RIL, JKO, PSO) 
− Informace o hledání nového kandidáta, rozesláno všem členům mailem 
− Pokusíme se oslovit některé vybrané jednotlivce osobním emailem/telefonátem/osobně, 

zajistí PSO 
− Úkol trvá 

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 



− Článek o cvičení vystaven na webu http://www.maestroclub.cz/2007090301-relaxacni-
cviceni-novE-cviCenI-pro-Zeny---ukazkove-hodiny-zdarma.html, podrobnější informace o 
cvičitelce a cvičení dopracuje Monika Borgesová ve spolupráci s JKO  

− Úkol trvá 

JU/VV2006–165: Taška na nohejbalové míče 

− Sháníme tašku na 4 nohejbalové míče 
− Po výborné zkušenosti s taškou na beachvolejbalovou síť jsme se rozhodli nechat vyrobit 

následující tašky: 
• 2ks taška na 3 nohejbalové míče 
• 1ks taška na volejbalovou síť  

− Změření míčů, sítě a sestavení rozměrů tašek, zajistí JKO ve spolupráci s PSO 
− Zadání do výroby, zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–168: Nohejbalový turnaj v Uhříněvsi 

− Výběr termínu: sobota 1.9.2007  
− Turnaj proběhl za účasti 8 týmů 
− Více v článku na http://www.maestroclub.cz/2007090401-nohejbal-nohejbalovy-turnaj-

trojic-uhrineves-2007--pohar-zustal-doma.html, případně na http://nohejbal-
uhrineves2007.maestroclub.cz/  

− 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 
− Termín odevzdání je 5.9.2007, zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–159: Přijímání nového člena 

− Přijetí nového člena: 
• Jan Ošlejšek 

− Výroba členského průkazu 
− Grafický návrh průkazu je vyroben, vyzvednutí (společně s dalšími novými průkazy) zajistí 

FNO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–150: Volejbalový turnaj Uhříněves 2007 

− Termín: sobota 8. září 2007 
− Místo: antukové kurty v Uhříněvsi, termín na kurtech u TJ zajištěn 
− Příprava webových stránek (+ úprava registračního systému) - http://volejbal-

uhrineves2007.maestroclub.cz/  
− Zajištění občerstvení (Vojíř, Kubát): zajištěno (zbývá kontaktovat týden před akcí ohledně 

domluvy konkrétních věci) 
− 2 rozhodčí: zajištěna Alena Pechá a Kamil Lhoták 
− Zvukovou aparaturu zajistí Pavel Martínek (od nás je potřeba zajistit pouze obyčejnou věž) 
− Účast na turnaji přislíbili: 

• Majer  hra 
• Konečný hra 
• Souček hra 
• Shánělová hra 
• Mandíková hra 
• Il čenková hra 
• Konečná hra 

• Součková Jiřka ??? 
• Eva (kamarádka Rádi) ??? 
• Pavla Rudová ??? 
• Pavel Martínek ½  
• Kuba Kostelecký ??? 
• Petra Bromová ??? 
• Mirek Sovjak ??? 



 
− Sraz účastníků je v 7:00 u kostela (Mírová 3/90) nebo v 7:15 před fotbalovým hřištěm 

v Uhříněvsi, rozeslání informace zajistí PSO 
− 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) 

− 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 od firmy Litex a Botas: 

• Botas: poslední 1ks zboží  -  nebude dodáno. Objednatel kontaktován s omlovou. 
− Úkol splněn 

JU/VV2006–152: Letní voda 2007 

− akce úspěšně proběhla 
− článek do kroniky napíše PSO 
− 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/VV2006–117: 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/  

− Z došlých nabídek jsme se nakonec dohodli, že budeme spolupracovat s firmou Jadberg, 
ostatním osloveným firmám poděkujeme, zajistí RIL 

− K objednávce u firmy Jadberg: 
• kraťasy: volné, neprůhledné, barva shodná s barvou horní části dresu 
• pánské dresy: 

• 4x velikost L (čísla: 1, 2, 11, 12) 
• 4x velikost XL (čísla: 3, 4, 13, 14) 



• 2x velikost XXL (čísla: 5, 15) 
• dámské dresy: 

• 3x velikost L (čísla: 6, 9, 16) 
• 2x velikost XL (čísla: 7, 17) 
• 2x velikost XXL (čísla: 8, 18) 

• barevná kombinace: dle původního grafického návrhu tj. modro-bílá, modrá barva 
by měla odpovídat barvě klubové loga 

• příprava objednávky a její doručení firmě Jadberg, zajistí RIL 
− Finální objednávka odeslána do firmy Jadberg 
− Vrácení ukázkových dresů, provedeno 
− Objednávka dresů potvrzena, zálohová faktura zaplacena, dresy jsou již ve výrobě, čeká se na 

vyrobení zboží 
− 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 

− dle zpracovaného seznamu možných reklamních předmětů, který je uveden v příloze zápisu, 
(v závorce uveden přibližný počet požadovaných ks) jsme do dalšího kola vybrali: 

• minihra koule (3ks) 
• létající talíř (10ks) 
• antistresový míček (10ks) 
• potítko (10ks) 
• tričko dámské a pánské, UNISEX 3 velikosti (50ks) 
• malý ručník, velikost 43 x 25cm (10ks) 
• propiska, kovová (100ks) 
• hrneček matný (30ks) 

− Zaslat poptávku na výše uvedené reklamní předměty (nezapomenout se zeptat na možnost 
archivace tiskových a dalších šablon), zajistí PBA 

− Možné firmy: www.reda.cz, www.imi.cz, www.potisktricek.cz   
− Osloveny některé firmy s poptávkou, nyní čekáme na odezvu 
− Kompletně zajišťuje PBA 
− 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, dle emailového sdělení 
ze dne 29.6.2007 má problémy se základní funkčností webu, bannery budeme řešit následně 
=> opět budeme kontaktovat začátkem srpna, zajišťuje 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 jaro 2008, PSO se pokusí zajistit chatu  
− Úkol trvá 

JU/VV2004–26: Další schůze výkonného výboru  
− proběhne první pondělí v měsíci tj. 1.10.2007 od 18:30 u Pavly Bartošové (Milánská 459, 

Praha – Horní Měcholupy, spojení nejlépe do zastávky Nové Petrovice, Bus 183, Bus 240, 
Bus 271, viz http://www.mapy.cz/?query=Mil%C3%A1nsk%C3%A1%20459,%20Praha#)  

Dlouhodobé úkoly:  

 

Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 3.9.2007 
 
 


