
  07_svv_12_zapis.doc 

  Strana č. 1/8 

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:  Čtvrtek 6.12.2007  20:30 – 22:00 
Místo konání: u Jany Konečné, Praha Kolovraty  

 
Účast:  

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

Hosté:  
 Petra Bromová, Ing. (předsedkyně KK) 

Bartošová Pavla, Ing. 
 

Výkonný výbor rozhodl :  

Průběžné – trvalé úkoly:  

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

• Uzávěrky:  
• 4/2007: 26. listopadu 2007, vyjde 20.12.2007 (před Vánocemi) 

• článek zaslali, úkol splněn 
− Kolovratský měsíčník (Tomáš Bezouška, tomas.bezouska@seznam.cz, 723 051 086) 

• Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 
• 12/2007: připravíme informace o volejbalovém náboru a o cvičení pro ženy, 

pochodu zmrzlého kapříka, úkol splněn 
− Uhříněveský zpravodaj (Eva Škrdlová, Eva.Skrdlova@p22.mepnet.cz, http://uhrinevesky-

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

• 12/2007 
• zašleme aktualizovaný článek o ABL 
• článek zaslán 
• úkol splněn 

• 1/2008 
• zašleme článek o AVL, zajistí RIL, termín: 15.12.2007 
• úkol trvá 

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

• 24/2007 
• volejbalový nábor, článek zveřejněn 
• úkol splněn 

• 25/2007 
• zaslán článek o pochodu zmrzlého kapříka 
• úkol trvá 

− Zeměměřič (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 časopisu je možné přispívat. Uzávěrka vždy koncem měsíce. Vychází 
v polovině následujícího měsíce. 

• 12/2007: článek o ABL + PF2008 zaslán, úkol splněn 
TU/VV2004–2: Informace od předsedy KK Petry Bromové 
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− Předsedkyně PBR informovala o prezentaci kontrolní zprávy na členské schůzi, které se ujme 
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.   

− K dnešnímu dni nejsou uhrazeny následující platby: 
• Nováková Mirka, nedělní volejbal – uhrazeno  
• Mandíková Petra, nedělní volejbal – žádost o ukončení členství v klubu 
• Martínek Pavel, úterní a páteční nohejbal – uhrazeno 

− Zkontrolujeme zaplacení faktury za smlouvu o reklamě (firma MIG), zajistí PSO, termín: 
15.12.2007  

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. Nyní zveřejníme konečné výsledky 
ABL, článek o AVL, PF2008.  

Nové úkoly:  

JU/VV2006–228: Ukončení členství na vlastní žádost 

− Obdrželi jsme 4 žádosti o ukončení členství 
• Petr Majer 
• Hana Shánělová 
• Petra Mandíková 
• Jaroslav Musil 

− Všichni výše uvedení nesplnili všechny požadavky k ukončení členství, budeme je 
kontaktovat s tím, aby vše doplnili, následně jim zašleme informace o ukončení členství 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–229: Přijímání nového člena 

− Přijetí nového člena: 
• Jan Horáček 

− Výroba členského průkazu, zajišťuje JKO ve spolupráci s Filipem Novákem 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–230: Partnerství se společností M.I.G 

− uzavřeno do 31.12.2007 
− k tomuto datu stáhneme z webu reklamní banner, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–231: Klubová razítka 

− nové rozdělení klubových razítek (po členské schůzi) 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–232: MAVL 2007/2008 

− vetování jarních termínů 
• 13.1.2008 
• 20.1.2008 
• 17.2.2008 

− Z toho vyplývá, že našimi hracími dny jsou: 
• Neděle 27.1.2008 
• Neděle 10.2.2008 
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• Neděle 9.3.2008 
• Neděle 16.3.2008 

− Emailem budeme o tomto informovat členy, kteří jsou na soupisce MAVL, s tím, aby 
s termíny počítali, případně nám oznámili, ve kterých termínech se nemohou zúčastnit, zajistí 
RIL, termín: 20.12.2007 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–233: Inventura majetku klubu 31.12.2007 

− ve spolupráci s kontrolní komisí, zajistí JKO, termín: 31.12.2007 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–234:  

−  
− Úkol trvá 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2006–211: Kapesní kalendáře 2008 

− Rozhodli jsme se vyrobit kapesní kalendáře 2008 
− Grafické návrhy přední a zadní strany byly zaslány do tiskárny 
− Termín dodání: konec listopadu 2007 
− Za klub akci koordinuje Jiří Konečný ve spolupráci s PSO 
− kapesní kalendáře vytištěny a zaslány na adresu klubu, dodávku očekáváme v průběhu týdne 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–213: Výměna odkazů 

− http://apartments-in-prague.org/tourist-information/ - nebudeme akceptovat 
− http://www.doplnky-vyzivy.cz/ - nabídku akceptujeme, podrobnosti domluví PSO 
− Oběma zájemcům zaslán email – bez odezvy 
− Úkol splněn 

JU/VV2006–215: Ples 2008 

− Termín: 1.2.2008 – zajištěn 
− Hudba (skupina FoFo) zamluvena 
− Oslovení sponzorů na ples (do 10.12.) – zajistí PSO (jednáme se společnostmi Pojišťovna 

Generali, Klempířství a pokrývačství Čečil, Portál o tvoření Tvořeníčko.com) 
− Příprava webových stránek (do 15.12.) – zajistí PSO, termín: 25.12.2007 
− Příprava grafických materiálů – zajistí PBA ve spolupráci s JKO, termín: 10.-15.12.2007 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–216: Hory -  Mladé Buky 2008 

− Průzkum zájmu + článek na web, zajistí RIL 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–217: Vánoční besídka 

− Místo konání: Součkovi ml. (Mírová 3/90) 
− Průzkum zájmu + článek připraven http://www.maestroclub.cz/2007112701-pro-cleny-

vanocni-besidka-pro-cleny-klubu---pozvanka.html  
− Úkol trvá 

JU/VV2006–218: Pochod zmrzlého kapříka 

− Průzkum zájmu + článek připraven http://www.maestroclub.cz/2007112101-pro-cleny-
pozvanka-na-jiz-tradicni--pochod-zmrzleho-kaprika-.html  
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− Úkol trvá 

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

− Průzkum zájmu + článek na web připraven http://www.maestroclub.cz/2007112401-bowling-
4.-rocnik-bowlingoveho-turnaje--o-putovni-pohar-prezidenta-klubu----prihlasky.html  

− Výběr herny + rezervace drah, objednáno 6 drah na Vojkově (do Vánoc potvrdit počet drah) 
− Upomínka členům emailem (17.12.) – zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–220: Rezignace na členství ve VV 

− Petr Majer a Filip Novák musí dodat dokument s vlastní rezignací na pozici člena VV 
(zároveň odevzdají svěřený majetek – tj. klubové razítko) 

− Petr Majer rezignoval na svoje funkce k 1.12.2007 
− Filip Novák rezignoval na svojí funkci k 26.11.2007 
− Oba výše jmenovaní odevzdali svěřené předměty 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–222: Městský přebor družstev 2008 

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

• přihlašování probíhá většinou první pondělí v prosinci na PTÚ, Pod Děkankou 32, 
Praha 4 

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

• a výše startovného na 600,-Kč (můžete zaplatit hotově nebo převodem dle instrukcí 
http://www.nohejbalpraha.cz/platebnistyk.htm) 

• jako SK po přihlášení a zaplacení startovného splňujete všechny podmínky účasti 
• domácí hřiště musí být dle pravidel nohejbalu 

http://nohejbal.cz/files/dokumenty/zakladni_dokumenty/Pravidla_070101.pdf  
• s největší pravděpodobností budete zařazeni do 4. třídy MPD 
• MPD se hraje dle rozpisu soutěže 2008 (ještě není připraven, ale bude obdobou 

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

dubna do září (října) s vynecháním července a srpna 
• V případě zájmu kontaktujte předsedu Sportovně Technické komise p.J.Joska 

732639122 
− Informace získané od  Jana Joska, j.josek@seznam.cz  

• Oznamujeme změnu umístění kanceláře na PTÚ.  Nově budeme využívat místnost 
č. 125 v 1.patře. Taktéž nástěnka nohejbalu bude přemístěna k této místnosti. 

• Přihlášky do soutěží 2008 se budou přijímat v lednu 2008. Přesný termín bude 
oznámen do konce roku. Současně obdržíte „soutěžní dokumenty“ (tj. Rozpisy 
soutěží, Termínový kalendář, Hospodářskou směrnici) 

− Zjistíme zájem členů nohejbalového oddílu o účast v soutěži, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–223: Cvičení pro ženy 

− Stanovení nových cen pro cvičitelky od 1.1.2008 (přidáme motivační prvek), připraví JKO 
− Stanovení cen permanentek a jednotlivých hodin pro cvičení od ledna 2008 (vyšší cena 

tělocvičny, vyšší platba cvičitelkám, atd.) 
− Budeme kalkulovat se ziskem 10tis.Kč/ ½ roku celkem pro 4 cvičení, zároveň budeme 

kalkulovat s počtem cvičenek (K-1), kde K je kapacita tělocvičny. 
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− Úkol trvá 

JU/VV2006–224: Turnaj GK2008 

− Termín: Sobota 17.5.2008 
− Podáme opět přihlášku do SGS ČVUT (uzávěrka do 29.11.) 
− Rádi bychom na turnaj zajistili více rozhodčích (min. 5, možná lépe 6 – kvůli možnému 

střídání) 
− Cena startovného: 300,- / 800,-Kč studentské týmy / ostatní GK týmy 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–225: Členská základna 

− Stav členské základny k 31.12.2007 se musí odevzdat na PTU nejpozději do 21.1.2008, 
zajistí JKO 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–226: Účetní SW Money S3 

− Přišly nové aktualizace SW 
− Licenci za SW (respektive jeho aktualizace) zaplatíme na rok 2008, jedná se o 1179,-Kč, 

platbu provede JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–227: PF2008 

− Grafický návrh novoročenek PF2008 vytvořen 
− Rozeslat emailem členům, zajistí PSO, termín: 15.12.2007 
− Tištěná PF rozeslat kolovratským spolkům, partnerům, sponzorům (tisk zajistí JKO), zajistí 

PSO, termín: 15.12.2007 
− Zveřejnit PF na webových stránkách, zajistí PSO, termín: 15.12.2007 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–203: Kultura - divadlo na Vinohradech 

− Objednané vstupenky lze zaplatit : Po odehraném představení a obdržení faktury bankovním 
převodem. 

− Ceny vstupenek jsou rozděleny do několika kategorii - viz plánek divadla http://www.dnv-
praha.cz/planek.html  

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

− předběžný se přihlásilo 21 členů 
− termíny představení v novém roce 4.1., 9.2., 27.2. 
− předpokládané umístění vstupenek 9.,10. řada nebo 1.,2. řada balkón ? za 290 Kč 
− poslán dotaz do divadla, jak vlastně probíhá předprodej a on-line vstupenky 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–208: Členská schůze 

− termín: sobota 8.12.2007 17:30 
− materiály připravit do schůze VV tj. 5.11. 
− Kolovratská Rychta – zamluveno 
− Občerstvení: 2 chlebíčky (2x20ks) – podle počtu lidí zajistíme v Kolovratské Rychtě – zajistí 

PSO 
− Program (pozvánka, web, mail) – viz http://www.maestroclub.cz/2007102201-pro-cleny-

Clenska-schuze-klubu---pozvanka.html  
− zpráva o činnosti KK (+ kontrola usnesení z minulé členské schůze) – viz samostatný bod 

k projednání zprávy o činnosti KK 
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− dílčí zpráva o hospodaření – připravena 
− dílčí zpráva o plnění plánu činnosti na rok 2007 – připravena 
− funkční požitky – připraveno 
− plán činnosti na rok 2008 –  připraven 
− rozpočet klubu na rok 2008 (dresy bowling, členské příspěvky) –  připraven 
− dílčí zpráva o činnosti klubu –  připraveno 
− projektor, plátno zajištěno  u F. Nováka 
− doplnění VV + viceprezident – zajištěno (P. Bartošová, K. Konečný) 
− do článku na web vložit: 

• koncepty dokumentů 
• krátkou charakteristiku kandidátů na členství ve VV 

− každý člen VV připraví prezentaci ke své zprávě (Pavla Bartošová zároveň vytvoří prezentaci 
k reklamním předmětům klubu) 

− 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, předáno vedoucí oddílu inline 
bruslení Haně Novákové 

− Úkol splněn 

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

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

− emailem rozesláno 
− Úkol splněn 

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

− Grafický návrh na přání k narození dítěte (finanční odměna do 500,-Kč), zajistí FNO 
− Návrh vytvořen 
− Navržené úpravy:  

• jedno mimino má zvláštně umístěnou jednu ruku (možná lépe, aby si obě pinkala 
oběma rukama) 

• pokusit se logo umístit na korbu (může být deformováno!) 
• text na zadní stranu (s vodoznakem klubu) „Blahopřejeme Vám k narození Vašeho 

potomka. Ať Vám Váš potomek přinese mnoho radosti a šťastných chvil, ať je 
zdravý a roste jako z vody!“ 

• text na přední stranu „Blahopřejeme“ 
− ve spolupráci s Filipem Novákem zajišťuje JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–127: Zpracování programu propagace klubu 

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

• létající talíř (10ks) 
• tričko dámské a pánské, 3 velikosti (50ks) 
• malý ručník, velikost 43 x 25cm (10ks) => TESCO + nášivka (JKO) 
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• propiska, kovová (100ks) 
• hrneček matný (30ks) 
• čelenka (10ks) 
• šátek (10ks) 
• cyklolahev (10ks) 
• píšťalka (20ks) 
• ještě se pokusíme zajistit igelitové tašky (na prodávané zboží, na ples, na ceny při 

turnajích, atd.), cena cca. 3,90kč/ks, min. odběr cca. 250-300ks 
− Na základně nabídek jsme vybrali firmu Reda www.reda.cz  
− Osobní schůzka se zástupcem firmy proběhne v pondělí 19.11. 8:30 – 9:00 (Na břehu 468/37, 

Vysočany, Praha) 
− reklamní předměty 

• dámské tričko 20 ks 
• pánské tričko 30ks 
• šátek 20ks 
• kuličkové pero 100ks 
• hrneček 30ks 
• píšťalka 30ks 

− odhadovaná cena včetně předmětů a potisku -23tis 
− vytvořen obr. ve vektorové podobě s logem i webem 
− jednání s Redou pokračuje, čekáme na finální nabídku 
− vznesen dotaz na nálepky a vlastní lepící pásku s logem 
− po finálním souhlasu doba dodání 3týdny 
− ručníky v Tescu jsou moc drahé, poohlídnu se jinde 
− 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 

− momentálně již nemáme o spolupráci zájem 
− 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, …) 

− zájezd do Krkonoš na kola, termín spíše jaro 2008, PSO se pokusí zajistit chatu  
− Úkol trvá 

JU/VV2004–26: Další schůze výkonného výboru  
− proběhne v některém z níže uvedených termínech: 

• Pondělí 14.1.2008 18:30 
• Neděle 13.1.2008 16:00 



  07_svv_12_zapis.doc 

  Strana č. 8/8 

Dlouhodobé úkoly:  

 

Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 6.12.2007 
 


