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Zápis ze sch�ze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín: Pond�lí 14.1.2008  18:30 – 21:30 
Místo konání: Restaurace Sklep (Seifertova 53, Praha 3, http://www.restauracesklep.cz/) 

 
Ú�ast:  

Sou�ek Petr, Ing. 
Bartošová Pavla, Ing. 
Kone�ná Jana, Ing. 
Kone�ný Kamil 

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

Il�enková Radana 
 

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:  
• 1/2008:  

•  
− Kolovratský m�sí�ník (Tomáš Bezouška, tomas.bezouska@seznam.cz, 723 051 086) 

• Uzáv�rka vždy k 24. v m�síci 
• 2/2008: informace o cvi�ení pro ženy, zajistí JKO 

− 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 
• 1/2008 

• nakonec jsme zaslali informace o plese a cvi�ení pro ženy 
• úkol spln�n 

• 2/2008 
• zašleme �lánek o bowlingovém turnaji, zajistí KKO (termín: 20.1.2008) 
• úkol trvá 

− Náš REGION (http://www.nasregion.cz/) 
• uzáv�rky v roce 2008 nejsou známy 
• zatím nebudeme dále p�ispívat 

− Zem�m��i� (Radek Petr, 603 787 118, zememeric@ini.cz, http://www.zememeric.cz/ ) 
• 1+2/08, redak�ní uzáv�rka: 21.1.2008, �íslo vyjde: 6.2. 
• 3+4/08, redak�ní uzáv�rka: 10.3.2008, �íslo vyjde: 26.3. 
• 5+6/08, redak�ní uzáv�rka: 12.5.2008, �íslo vyjde: 28.5. 
• 7+8/08, redak�ní uzáv�rka: 14.7.2008, �íslo vyjde: 30.7. 
• 9+10/08, redak�ní uzáv�rka: 8.9.2008, �íslo vyjde: 24.9. 
• 11+12/08, redak�ní uzáv�rka: 10.11.2008, �íslo vyjde: 26.11. 

− Katastr (Radek Petr, 603 787 118, zememeric@ini.cz, http://www.zememeric.cz/ ) 
• 1/08, redak�ní uzáv�rka: 11.2.2008, �íslo vyjde: 27.2.2008 
• 2/08, redak�ní uzáv�rka: 14.4.2008, �íslo vyjde: 30.4.2008 
• 3/08, redak�ní uzáv�rka: 9.6.2008, �íslo vyjde: 25.6.2008 
• 4/08, redak�ní uzáv�rka: 13.10.2008, �íslo vyjde: 29.10.2008 

− GEOBussines (GEOinformace) (Josef Hnojil, 725 239 478, josef.hnojil@geoinformace.cz, 
http://www.geobusiness.cz/) 

• 1+2/08, redak�ní uzáv�rka:  8.1.2007, �íslo vyjde: 1.2.2008 
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• 3/08, redak�ní uzáv�rka:  25.1.2008, �íslo vyjde: 29.2.2008 
• 4/08, redak�ní uzáv�rka:  25.3.2008, �íslo vyjde: 29.4.2008 
• 6+7/08, redak�ní uzáv�rka:  24.4.2008, �íslo vyjde: 29.5.2008 
• 8+9/08, redak�ní uzáv�rka:  26.6.2008, �íslo vyjde: 31.7.2008 
• 10/08, redak�ní uzáv�rka:  26.8.2008, �íslo vyjde: 30.9.2008 
• 11/08, redak�ní uzáv�rka:  26.9.2008, �íslo vyjde: 31.10.2008 
• 12/08, redak�ní uzáv�rka:  24.10.2008, �íslo vyjde: 28.11.2008 

− Patriot (http://www.patriot-web.cz/) 
• �asopis se transformoval do �asopisu Zápraží 

− Zápraží (http://www.zaprazi.eu) 
• Uzáv�rka vždy koncem m�síce. Vychází v polovin� následujícího m�síce. 
• 2/2008: �lánek o plesu a cvi�ení pro ženy, zajistí JKO 

TU/VV2004–2: Informace od p�edsedy KK Petry Bromové 
− P�edsedkyn� PBR nepodala žádné informace.  

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.   

− Zkontrolujeme zaplacení faktury za smlouvu o reklam� (firma MIG) => výpov�� ze 
smlouvy, spln�no  

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 jsou zve�ejn�ny informace o plese 
a informace o našich aktivitách.  

Nové úkoly:  

JU/VV2006–234: Bowlingový výukový server (spolupráce s Jakubem Varadi) 

− vzájemná spolupráce, podmínky vyjednává KKO 
− finance: reklama, atd. 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–235: Ú�etnictví 

− 14.3.2008: zaslat uzáv�rku na PTU, zajistí JKO 
− do 3 milion� K� je možné dále vést jednoduché ú�etnictví 
− da�ové úlevy, zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–236: Ukon�ení �lenství  

− Martin �esák, k 31.12.2007 (zatím nevrátil �lenský pr�kaz) 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–237: Noví �lenové 

− Ji�í Dlouhý (nohejbal) 
− Petr �ezní�ek (nohejbal) 
− Ivo Hasalík (volejbal) 
− Jaroslav Vydlák (volejbal) 
− dopln�ní do MISU, uvítací dopis (zajistí PSO), výroba �lenských pr�kaz� (zajistí JKO) 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–238: Vým�na odkaz� s portálem krocan.com 

− vým�na ikonek 88x31px s portálem  krocan.com, zajistí KKO 
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− Úkol trvá 

JU/VV2006–239: P�ihláška do �NS 

− vzhledem k p�ihlášení do nohejbalové sout�že MPD2008 jsme se museli p�ihlásit do �NS 
− p�ihlášku jsme zaslali na �NS, �ekáme na vyjád�ení 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–240: ABL jaro 2008 

− MAESTRO A (Kone�ný Kamil, Suchánek Lud�k, Kone�ný Ji�í, Dosp�l Jaromír) 
− MAESTRO B (Sou�ek Petr, Kone�ná Jana, Kone�ná Marie) 
− MAESTRO C (Bartošová Pavla, Sou�ková Ji�ka, Ji�í Cajthaml N, Petr Pavl� N, Petra 

Bromová N) 
− napíšeme email �len�m s možností zapojení se do ABL, zajistí KKO (termín: 25.1.2008) 
− p�ihlásíme všechny t�i týmy, zajistí KKO 
− P�ebor – termíny  

• 3.3 Pond�lí 
• 7.4 Pond�lí 
• 30.4 St�eda 
• 28.5. St�eda 

− Divize – termíny 
• 17.3. Pond�lí 
• 14.4. Pond�lí 
• 20.5. Úterý 
• 2.6. Pond�lí 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–241: Bowlingový hrá� roku 2007 

− vyhlášení na plese 
− první t�i hrá�i dostanou následující ceny: 

• 1. místo 800,-K�, 2. místo 500,-K�, 3. místo 300,-K�, proti ú�etnímu dokladu na 
bowlingové vybavení nebo bowlingový pronájem drah  

− sestavení poukázek zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–242: Bowlingový hrá� roku 2008 

− budeme p�emýšlet o úpravách (nap�. bowlingová žena roku, atd.) 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–243: Valná hromada PTU 

− termín 21.5.08 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–244: Funk�ní požitky, vydání potvrzení o p�íjmech 

− Funk�ní požitky, vydání potvrzení o p�íjmech, zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–245: Dopln�ní akcí do kalendá�e akcí na webu 2008 

− zajistí PSO ve spolupráci s KKO (ABL, krocan.com, klubové akce) 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–246: Valná hromada �SRS 

− termín 29.3.08 
− Úkol trvá 
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JU/VV2006–247:  

−  
− Úkol trvá 

Pokra�ující úkoly:  

JU/VV2006–228: Ukon�ení �lenství na vlastní žádost 

− Obdrželi jsme 4 žádosti o ukon�ení �lenství 
• Petr Majer 
• Hana Shán�lová 
• Petra Mandíková 
• Jaroslav Musil 

− Všichni výše uvedení pozd�ji splnili veškeré náležitosti a bylo jim ukon�eno �lenství. O této 
skute�nosti byli vyrozum�ni dopisem 

− Úkol spln�n 

JU/VV2006–229: P�ijímání nového �lena 

− P�ijetí nového �lena: 
• Jan Horá�ek 

− Výroba �lenského pr�kazu, zajiš	uje JKO ve spolupráci s Filipem Novákem 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–230: Partnerství se spole�ností M.I.G 

− uzav�eno do 31.12.2007 
− reklamní banner byl z webu stažen, o této akci byl informován M.I.G 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–231: Klubová razítka 

− nové rozd�lení klubových razítek (po �lenské sch�zi). Zatím nám stále chybí razítko �.5, 
pokusíme jej ješt� najít do p�íští sch�ze VV, v opa�ném p�ípad� razítko zneplatníme.  

− Úkol trvá 

JU/VV2006–232: MAVL 2007/2008 

− Z toho vyplývá, že našimi hracími dny jsou: 
• Ned�le 27.1.2008 
• Ned�le 10.2.2008 
• Ned�le 9.3.2008 
• Ned�le 16.3.2008 (ani v tomto hracím dnu nebudeme hrát) 

− Emailem budeme o tomto informovat �leny, kte�í jsou na soupisce MAVL, s tím, aby 
s termíny po�ítali, p�ípadn� nám oznámili, ve kterých termínech se nemohou zú�astnit, 
výsledky pr�zkumu zašle RIL na adresu vv, termín 25.1.2008 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–233: Inventura majetku klubu 31.12.2007 

− ve spolupráci s kontrolní komisí, zajistí JKO, termín: 31.12.2007 
− inventura ješt� není zcela vy�ešena (n�jaké problémy jsou s nohejbalovými mí�i, 

rozlišova�kami a zát�žemi) 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–211: Kapesní kalendá�e 2008 

− vyrobeny 
− n�kolik ks jsme dali do Infocentra, n�kolik ks použijeme na plese 
− Úkol spln�n 
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JU/VV2006–215: Ples 2008 

− Termín: 1.2.2008 – zajišt�n 
− Hudba (skupina FoFo) zamluvena 
− Šatná�ka a 2 lidi ke vstupu (Sou�ek, Reichl) zamluveni 
− Tombola: 

• �t. 24.1.2008 18:00 – motání lístk� do tomboly 
• zakoupení hadi�ek k motání lístk� do tomboly (cca. 20m), zajistí JKO 
• v�ci do tomboly: 

• Gaia Connections (batoh na notebook, po�íta�ové hry pro d�ti) 
• 5 dort� (kavárna Marta, objednáno 120-150,-K�/ks) 
• Generali (odvoz zajistí JKO + KKO nebo PBA) 
• Pokrýva�ství a klempí�ství �e�il (Velux) 
• Pavla Rudová (kosmetika) 
• Tvo�ení�ko (poukázky a výrobky) 
• J. Horá�ek (tri�ko Moira + poukázky) 
• Kolovratská Rychta 
• Hrn�í� st., Hermo (drogerie) 
• �eznictví (???) 
• Lay ko�ení (JKO) 
• Potraviny Chadovi (PSO) 
• Drogerie (PSO) 
• Van��ek (JKO) 
• Dr. Dudek (PSO) 
• Reklamní p�edm�ty MCK 
• salámy a utopence od MCK 
• 1. cena – 3. cena (mí� volejbalový, mí� nohejbalový + chráni�e na inline 

bruslení) 
• atd. 

− Kv�tiny: 
• na výzdobu, na stoly, od Realex (PSO) 

− Ob�erstvení: 
• KD U Boud� 
• kontaktována restaurace, nyní �ekáme na dodání nápojového lístku 

− V�ci na ples: 
• tiskárna (Filip) 
• notebook (PSO) 
• jídelní a nápojový lístek (p�íprava PSO, tisk JKO) 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–216: Hory -  Mladé Buky 2008 

− http://www.maestroclub.cz/2008010303-pro-cleny-pojdte-si-s-nami-zalyzovat.-kam--kdy-
.html 

− zajiš	uje RIL 
− o stavu p�íprav podá RIL informace VV do 25.1. 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–217: Váno�ní besídka 

− akce prob�hla 
− http://www.maestroclub.cz/2008010501-kronika-vanocni-besidka-u-soucku.html 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–218: Pochod zmrzlého kap�íka 
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− akce prob�hla 
− http://www.maestroclub.cz/2008011201-kronika-pochod-zmrzleho-kaprika-proslunenou-

krajinou.html  
− Úkol spln�n 

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

− p�ihlášeno 12 �len� 
− pohár zakoupen, štítky na poháry zajistí JKO 
− ceny pro hrá�e zajistí JKO + KKO 
− vzít na turnaj: 

• notebook (PSO) 
• pohár + ceny (JKO) 
• diplomy (JKO) 

− �editelka turnaje: Jana Kone�ná zvolena VV 
− Úkol trvá 

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

− VV na �lenské sch�zi dopln�n 
− Úkol spln�n 

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

− p�ihláška do sout�že zaslána 
− startovné zaplaceno 
− soupisku hrá�� sta�í zaslat do poloviny b�ezna 2008 (zajistí PSO) 
− domácí h�išt�: víceú�elové h�išt� Na Parkán� (dostupnost zajistí PSO) 
− domácí hrací den: úterý 
− Zárove� jsme museli zaslat p�ihlášku do �NS (viz úkol JU/VV2006–239) 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–223: Cvi�ení pro ženy 

− viz http://www.maestroclub.cz/2008010302-relaxacni-cviceni-cviCenI-pro-Zeny---
pokracujeme-i--v-roce-2008.html  

− Úkol spln�n 

JU/VV2006–224: Turnaj GK2008 

− Termín: Sobota 17.5.2008 
− SGS �VUT: získali jsme finan�ní prost�edky 
− 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 
− Plakát: p�ipravit do 29.2.2008, zajistí PBA 
− Rozpo�et: p�ipraví JKO 
− Oslovení sponzor� (Gefos atd.): zajistí PSO 
− Rozhod�í (min. 5, 1000,-K� za den): zajistí PSO (oslovíme Alenu Pechou atd.) 
− Zdravotní dohled: zajistí PSO (MUDr. Broukal) 
− webové stránky: zajistí PSO (do 29.2.2008) 
− 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 
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JU/VV2006–226: Ú�etní SW Money S3 

− P�išly nové aktualizace SW 
− Licence za SW (respektive jeho aktualizace) zaplaceno 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–227: PF2008 

− Grafický návrh novoro�enek PF2008 vytvo�en 
− http://www.maestroclub.cz/2007121601-o-nas-pf2008.html  
− zve�ejn�no na webu, rozesláno 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–203: Kultura - divadlo na Vinohradech 

− Objednané vstupenky lze zaplatit : Po odehraném p�edstavení a obdržení faktury bankovním 
p�evodem. 

− 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   

− p�edb�žný se p�ihlásilo 21 �len� 
− termíny p�edstavení v novém roce 4.1., 9.2., 27.2. 
− p�edpokládané umíst�ní vstupenek 9.,10. �ada nebo 1.,2. �ada balkón ? za 290 K� 
− poslán dotaz do divadla, jak vlastn� probíhá p�edprodej a on-line vstupenky 
− zájem o lístky je velmi velký a je dost obtížné sehnat lístky, pokusíme se zajistit v dalším 

termínu, zajistí PBA 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–208: �lenská sch�ze 

− termín: sobota 8.12.2007 17:30 
− prob�hla 
− zápis visí na webu http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_cs2007  
− jen doplníme podpis na registra�ní list, zajistí JKO 
− 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 
− Návrh vytvo�en 
− Navržené úpravy:  

• jedno mimino má zvláštn� umíst�nou jednu ruku (možná lépe, aby si ob� pinkala 
ob�ma rukama) 

• pokusit se logo umístit na korbu (m�že být deformováno!) 
• text na zadní stranu (s vodoznakem klubu) „Blahop�ejeme Vám k narození Vašeho 

potomka. A	 Vám Váš potomek p�inese mnoho radosti a š	astných chvil, a	 je 
zdravý a roste jako z vody!“ 

• text na p�ední stranu „Blahop�ejeme“ 
− ve spolupráci s Filipem Novákem zajiš	uje JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–127: Zpracování programu propagace klubu 

− reklamní p�edm�ty objednány, zboží by m�lo p�ijít nejpozd�ji do konce ledna 2008 
− Kompletn� zajiš	uje PBA 
− úkol trvá 

JU/VV2004–24: Kulturní vyžití našich �len� 
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− 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 jaro 2008, PSO se pokusí zajistit chatu  
− zájezd do vinného sklípku (kontakt na p. K�ivku, zajistí PSO) 
− Úkol trvá 

JU/VV2004–26: Další sch�ze výkonného výboru  
− prob�hne v n�kterém z níže uvedených termínech: 

• Pond�lí 4.2.2008 18:30 u Petry Bromové 

Dlouhodobé úkoly:  

 

Zapsal : Petr Sou�ek 
 
V Praze dne 14.1.2008 
 


