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Zápis ze sch�ze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín: �tvrtek 15.11.2007  20:30 – 22:45 
Místo konání: u Petra Sou�ka, Praha Kolovraty  

 
Ú�ast:  

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

Omluven: 
Novák Filip – omluven  
Majer Petr – omluven  

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

Bartošová Pavla, Ing. 
 

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:  
• 4/2007: 26. listopadu 2007, vyjde 20.12.2007 (p�ed Vánocemi) 

• pošleme �lánek o ABL + PF2008, zajistí JKO 
− Kolovratský m�sí�ník (Tomáš Bezouška, tomas.bezouska@seznam.cz, 723 051 086) 

• Uzáv�rka vždy k 24. v m�síci 
• 12/2007: p�ipravíme informace o volejbalovém náboru a o cvi�ení pro ženy 

− 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 
• 11/2007 

• �lánek o ABL zaslán do redakce, kv�li nedostatku místa nebyl otisknut 
• úkol spln�n 

• 12/2007 
• zašleme aktualizovaný �lánek o ABL, zajistí JKO 
• 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/ ) 
− GEOBussines (GEOinformace) (Josef Hnojil, 725 239 478, josef.hnojil@geoinformace.cz, 

http://www.geoinformace.cz/ ) 
− Patriot (http://www.patriot-web.cz/) 
− Zápraží (http://www.zaprazi.eu) 

• Do �asopisu je možné p�ispívat. Uzáv�rka vždy koncem m�síce. Vychází 
v polovin� následujícího m�síce. 

• 11/2007: odeslali jsme �lánek o ABL, úkol spln�n 
• 12/2007: zašleme �lánek o ABL + PF2008, zajistí PSO 

TU/VV2004–2: Informace od p�edsedy KK Petry Bromové 
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− P�edsedkyn� PBR informovala o kontrolní zpráv� KK, kterou se bude na dnešní sch�zi VV 
zabývat.  

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 nejsou uhrazeny následující platby: 
• Nováková Mirka, ned�lní volejbal 
• Mandíková Petra, ned�lní volejbal 
• Martínek Pavel, úterní a páte�ní nohejbal, další splátka 

− Zkontrolujeme zaplacení faktury za smlouvu o reklam� (firma MIG), zajistí PSO (odpov�� 
na email p. Majera) 

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. Nyní zve�ejníme n�který z �lánk� a 
výsledk� ABL.  

Nové úkoly:  

JU/VV2006–209: Sekce Doporu�ejeme na webu 

− dopln�no o http://hanikvolleyball.cz/  
− �lánek o portálu umíst�n na http://www.maestroclub.cz/2007110404-volejbal-volejbalovy-

portal-hanikvolleyball.cz-se-predstavuje.html  
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–210: Doména maestroklub.cz 

− registrace nové domény maestroklub.cz 
− faktura za 1rok zaplacena 
− z�ízen doménový alias maestroklub.cz => maestroclub.cz  
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–211: Kapesní kalendá�e 2008 

− Rozhodli jsme se vyrobit kapesní kalendá�e 2008 
− Grafické návrhy p�ední a zadní strany byly zaslány do tiskárny 
− Termín dodání: konec listopadu 2007 
− Za klub akci koordinuje Ji�í Kone�ný ve spolupráci s PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–212: Igelitové klubové tašky (pr�zkum) 

− Dále pod bodem JU/VV2006–127 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–213: Vým�na odkaz� 

− http://apartments-in-prague.org/tourist-information/ - nebudeme akceptovat 
− http://www.doplnky-vyzivy.cz/ - nabídku akceptujeme, podrobnosti domluví PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–214: Zpráva kontrolní komise 

− VV projednal p�ednesenou zprávu kontrolní komise a nemá k ní p�ipomínky 
− Vystavení zprávy KK na webové stránky, zajistí PSO 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–215: Ples 2008 
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− Termín: 1.2.2008 – zajišt�n 
− Hudba (skupina FoFo) zamluvena 
− Oslovení sponzor� na ples (do 10.12.) – zajistí PSO 
− P�íprava webových stránek (do 1.1.) – zajistí PSO 
− P�íprava grafických materiál� – zajistí PBA ve spolupráci s JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–216: Hory -  Mladé Buky 2008 

− Pr�zkum zájmu + �lánek na web, zajistí RIL 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–217: Váno�ní besídka 

− Místo konání: Sou�kovi ml. (Mírová 3/90) 
− Pr�zkum zájmu + �lánek na web, zajistí PBA 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–218: Pochod zmrzlého kap�íka 

− Pr�zkum zájmu + �lánek na web, zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–219: Bowlingový turnaj o pohár prezidenta klubu 

− Pr�zkum zájmu + �lánek na web, zajistí KKO 
− Výb�r herny + rezervace drah, zajistí KKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–220: Rezignace na �lenství ve VV 

− Petr Majer a Filip Novák musí dodat dokument s vlastní rezignací na pozici �lena VV 
(zárove� odevzdají sv��ený majetek – tj. klubové razítko) 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–221: Nákup kancelá�ských pot�eb 

− Nákup kancelá�ských pot�eb u firmy www.pas.cz  
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–222: M�stský p�ebor družstev 2008 

− Uvažujeme o možném p�ihlášení našeho nohejbalového družstva do MPD 2008 
− Viz www.nohejbalpraha.cz  
− Informace získané od  Jana Voitha, voith@chello.cz  

• p�ihlašování probíhá v�tšinou první pond�lí v prosinci na PTÚ, Pod D�kankou 32, 
Praha 4 

• formulá� je na http://www.nohejbalpraha.cz/prihl.xls (vyberete variantu muži, 
modifikujete rok na 2008 

• a výše startovného na 600,-K� (m�žete zaplatit hotov� nebo p�evodem dle instrukcí 
http://www.nohejbalpraha.cz/platebnistyk.htm) 

• jako SK po p�ihlášení a zaplacení startovného spl�ujete všechny podmínky ú�asti 
• domácí h�išt� musí být dle pravidel nohejbalu 

http://nohejbal.cz/files/dokumenty/zakladni_dokumenty/Pravidla_070101.pdf  
• s nejv�tší pravd�podobností budete za�azeni do 4. t�ídy MPD 
• MPD se hraje dle rozpisu sout�že 2008 (ješt� není p�ipraven, ale bude obdobou 

http://www.nohejbalpraha.cz/2006/RozpisMP.doc) 
• hrací dny domácích utkání si volí mužstvo samo pond�lí-�tvrtek, sezona se hraje od 

dubna do zá�í (�íjna) s vynecháním �ervence a srpna 
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• V p�ípad� zájmu kontaktujte p�edsedu Sportovn� Technické komise p.J.Joska 
732639122 

− Informace získané od  Jana Joska, j.josek@seznam.cz  
• Oznamujeme zm�nu umíst�ní kancelá�e na PTÚ.  Nov� budeme využívat místnost 
�. 125 v 1.pat�e. Taktéž nást�nka nohejbalu bude p�emíst�na k této místnosti. 

• P�ihlášky do sout�ží 2008 se budou p�ijímat v lednu 2008. P�esný termín bude 
oznámen do konce roku. Sou�asn� obdržíte „sout�žní dokumenty“ (tj. Rozpisy 
sout�ží, Termínový kalendá�, Hospodá�skou sm�rnici) 

− Zjistíme zájem �len� nohejbalového oddílu o ú�ast v sout�ži, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–223: Cvi�ení pro ženy 

− Stanovení nových cen pro cvi�itelky od 1.1.2008 (p�idáme motiva�ní prvek), p�ipraví JKO 
− Stanovení cen permanentek a jednotlivých hodin pro cvi�ení od ledna 2008 (vyšší cena 

t�locvi�ny, vyšší platba cvi�itelkám, atd.) 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–224: Turnaj GK2008 

− Termín: Sobota 17.5.2008 
− Podáme op�t p�ihlášku do SGS �VUT (uzáv�rka do 29.11.) 
− Rádi bychom na turnaj zajistili více rozhod�ích (min. 5, možná lépe 6 – kv�li možnému 

st�ídání) 
− Cena startovného: 300,- / 800,-K� studentské týmy / ostatní GK týmy 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–225: �lenská základna 

− Stav �lenské základny k 31.12.2007 se musí odevzdat na PTU nejpozd�ji do 21.1.2008, 
zajistí JKO 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–226: Ú�etní SW Money S3 

− P�išly nové aktualizace SW 
− Licenci za SW (respektive jeho aktualizace) zaplatíme na rok 2008, jedná se o 1179,-K�, 

platbu provede JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–227: PF2008 

− Grafický návrh novoro�enek PF2008, zajistí PBA 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–228:  

−  
− Úkol trvá 

Pokra�ující úkoly:  

JU/VV2006–202: Nákup magnetofonu pro pot�eby cvi�ení pro ženy 

− zakoupíme magnetofon PHILIPS AZ3068/12 v cen� cca. 2 600,-K�.  
− Magnetofon je již zakoupen a je používán pro cvi�ení pro ženy 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–203: Kultura - divadlo na Vinohradech 

− Objednané vstupenky lze zaplatit : Po odehraném p�edstavení a obdržení faktury bankovním 
p�evodem. 
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− Ceny vstupenek jsou rozd�leny do n�kolika kategorii - viz plánek divadla http://www.dnv-
praha.cz/planek.html  

− �lánek viz http://www.maestroclub.cz/2007111502-spolecenske-akce-navsteva-divadla-na-
vinohradech.html   

− rozešleme email �len�m, zajistí PBA 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–205: Vým�na zp�tných odkaz� (ikonek) se serverem http://www.sportovni-
potreby.cz/infobox/partneri/  

− máme možnost vym�nit ikonku s tímto e-shopem 
− nabídku jsme využili 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–207: P�edplatné �asopis� 

− �asopis MagazIn-line 
• http://www.ladronka.cz/magazin-line_novy_casopis.html  
• http://www.magazinline.cz/  
• Ro�ní p�edplatné (4 �ísla): zvýhodn�ná cena 160 K�/265 Sk v�etn� poštovného a 

balného (v�. DPH)  
• objednávka p�ímo online zde http://www.magazinline.cz/?id=10  

− �asopis Inline Magazine 
• http://www.ladronka.cz/inline_magazin_dalsi_casopis.html  
• http://www.beinline.cz/  
• �ísla I., II. a III. za pouhých 118,- K� v�etn� poštovného a balného. 
• objednávka p�ímo online zde http://www.beinline.cz/?page=magazine-predplatne  

− �asopisy jsme objednali, n�která �ísla již dorazila na adresu klubu 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–208: �lenská sch�ze 

− termín: sobota 8.12.2007 17:30 
− materiály p�ipravit do sch�ze VV tj. 5.11. 
− Kolovratská Rychta – zamluveno 
− Ob�erstvení: 2 chlebí�ky – podle po�tu lidí zajistíme v Kolovratské Rycht� – zajistí PSO 
− Program (pozvánka, web, mail) – viz http://www.maestroclub.cz/2007102201-pro-cleny-

Clenska-schuze-klubu---pozvanka.html  
− zpráva o �innosti KK (+ kontrola usnesení z minulé �lenské sch�ze) – viz samostatný bod 

k projednání zprávy o �innosti KK 
− díl�í zpráva o hospoda�ení – p�ipravena 
− díl�í zpráva o pln�ní plánu �innosti na rok 2007 – p�ipravena 
− funk�ní požitky – p�ipraveno 
− plán �innosti na rok 2008 –  p�ipraven 
− rozpo�et klubu na rok 2008 (dresy bowling, �lenské p�ísp�vky) –  p�ipraven 
− díl�í zpráva o �innosti klubu –  p�ipraveno 
− projektor, plátno zajišt�no  u F. Nováka 
− dopln�ní VV + viceprezident – zajišt�no (P. Bartošová, K. Kone�ný) 
− do �lánku na web vložit: 

• koncepty dokument� 
• krátkou charakteristiku kandidát� na �lenství ve VV 

− každý �len VV p�ipraví prezentaci ke své zpráv� (Pavla Bartošová zárove� vytvo�í prezentaci 
k reklamním p�edm�t�m klubu) 

− Úkol trvá 
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JU/VV2006–190: P�ijetí nových �len� 

− Novým �lenem se stává: 
• Miroslav Sovják (rok nar. 1981), �lenem klubu od 8.9.2007 
• Monika Borgesová (rok nar. 1977), �lenem klubu od 5.9.2007 

− Dopsání do �lenské základny, dopln�ní do MIS 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–193: Kurz inline bruslení 

− 21.-23.9.2007 na Letné 
− Kurz úsp�šn� prob�hl 
− �lánek do kroniky viz http://www.maestroclub.cz/2007110406-inline-brusleni-nas-druhy-

kurz-in-line-brusleni-mel-opet-uspech-.html  
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–195: Nová objednávka BOTAS 

− Objednávka nohejbalové obuvi pro �leny nohejbalového oddílu 
− Reklamace úsp�šn� vy�ízena 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–198: Inline bruslení – nabídka dráhy 

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

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

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

− termínový kalendá�  http://www.maestroclub.cz/2007110405-pro-cleny-kalendar-akci-
maestro-clubu-na-rok-2008-a-konec-roku-2007.html  

− rozeslání emailem všem �len�m (po zve�ejn�ní �lánk� o besídce a kap�íkovi), zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–189: Vytvo�ení grafického návrhu na vlastní p�ání k narození dít�te 

− Grafický návrh na p�ání k narození dít�te (finan�ní odm�na do 500,-K�), zajistí FNO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–184: Hledání kandidáta na �lena VV 

− Pokusíme se najít vhodného kandidáta na uvoln�né místo viceprezidenta a na �lena 
výkonného výboru (odchází také Filip Novák), zajistí všichni �lenové VV! 

− Nakonec se kandidátem VV stávají: 
• Ing. Pavla Bartošová, �len VV a viceprezident 
• Kamil Kone�ný, �len VV 

− Úkol spln�n 

JU/VV2006–165: Taška na nohejbalové mí�e 

− Po výborné zkušenosti s taškou na beachvolejbalovou sí� jsme se rozhodli nechat vyrobit 
následující tašky: 

• 2ks taška na 3 nohejbalové mí�e 
• 1ks taška na volejbalovou sí�  
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− Zadání do výroby dne 15.11.2007 
− Úkol trvá 

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

− Jako každý rok i letos podáme p�ihlášku do konkurzního �ízení na akci Oh�e 2007 
− P�ihláška odeslána dne 5.9.2007 
− Smlouva podepsána a odeslána zp�t na PTU 
− P�id�lená dotace již p�išla na ú�et klubu 
− Úkol spln�n 

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

− P�ijetí nového �lena: 
• Jan Ošlejšek 

− Výroba �lenského pr�kazu 
− �lenský pr�kaz (spole�n� s dalšími novými pr�kazy) tj. 3 ks vyzvednuty 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–127: Zpracování programu propagace klubu 

− dle zpracovaného seznamu možných reklamních p�edm�t� (v závorce uveden p�ibližný po�et 
požadovaných ks) jsme do dalšího kola vybrali: 

• létající talí� (10ks) 
• tri�ko dámské a pánské, 3 velikosti (50ks) 
• malý ru�ník, velikost 43 x 25cm (10ks) => TESCO + nášivka (JKO) 
• propiska, kovová (100ks) 
• hrne�ek matný (30ks) 
• �elenka (10ks) 
• šátek (10ks) 
• cyklolahev (10ks) 
• píš�alka (20ks) 
• ješt� se pokusíme zajistit igelitové tašky (na prodávané zboží, na ples, na ceny p�i 

turnajích, atd.), cena cca. 3,90k�/ks, min. odb�r cca. 250-300ks 
− Na základn� nabídek jsme vybrali firmu Reda www.reda.cz  
− Osobní sch�zka se zástupcem firmy prob�hne v pond�lí 19.11. 8:30 – 9:00 (Na b�ehu 468/37, 

Vyso�any, Praha) 
− Kompletn� zajiš�uje 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 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, dle emailového sd�lení 

ze dne 29.6.2007 má problémy se základní funk�ností webu, bannery budeme �ešit následn� 
=> op�t budeme kontaktovat za�átkem srpna, zajiš�uje PSO 

− 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 
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− 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 jaro 2008, PSO se pokusí zajistit chatu  
− Úkol trvá 

JU/VV2004–26: Další sch�ze výkonného výboru  
− prob�hne první �tvrtek v m�síci tj. 6.12.2007 od 20:00 u Jany Kone�né (Mírová 260/3, 

Praha – Kolovraty)  

Dlouhodobé úkoly:  

 

Zapsal : Petr Sou�ek 
 
V Praze dne 15.11.2007 
 


