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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:  Pondělí 4.2.2008  18:30 – 21:00 
Místo konání: u Petry Bromové, Praha – Kolovraty  

 
Účast:  

Souček Petr, Ing. 
Konečná Jana, Ing. 
Konečný Kamil 

Hosté:  
 Petra Bromová, Ing. (předsedkyně KK) 
Omluveni: 

Ilčenková Radana (služební cesta) 
Bartošová Pavla, Ing. (nemoc) 
 

Výkonný výbor rozhodl :  

Průběžné – trvalé úkoly:  

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

• Uzávěrky:  
• 1/2008: uzávěrka 05.03.2008, tisk: 15.03.2008, distribuce: 30.03.2008 

• připravíme článek o plese (VRF), zajistí JKO 
• 2/2008: uzávěrka 05.06.2008, tisk: 15.06.2008, distribuce: 30.06.2008 
• 3/2008: uzávěrka 05.09.2008, tisk: 15.09.2008, distribuce: 30.09.2008 
• 4/2008: uzávěrka 25.11.2008, tisk: 05.12.2008, distribuce: 20.12.2008 

− Kolovratský měsíčník (Tomáš Bezouška, tomas.bezouska@seznam.cz, 723 051 086) 
• Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 

• 2/2008: informace o cvičení pro ženy, úkol splněn 
• 3/2008: případně informace o novém cvičení pro ženy (čt.), 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 
• 2/2008 

• zašleme článek o bowlingovém turnaji 
• úkol splněn 

• 3/2008 
• zašleme článek o plese, zajistí JKO 
• úkol trvá 

− Náš REGION (http://www.nasregion.cz/) 
• uzávěrky v roce 2008 nejsou známy 
• zatím nebudeme dále přispívat 

− Zeměměřič (Radek Petr, 603 787 118, zememeric@ini.cz, http://www.zememeric.cz/ ) 
• 1+2/08, redakční uzávěrka: 21.1.2008, číslo vyjde: 6.2. 

• zaslána upoutávka na turnaj GK2008, úkol splněn 
• 3+4/08, redakční uzávěrka: 10.3.2008, číslo vyjde: 26.3. 

• zaslat plakát o turnaji GK2008, zajistí PSO 
• 5+6/08, redakční uzávěrka: 12.5.2008, číslo vyjde: 28.5. 
• 7+8/08, redakční uzávěrka: 14.7.2008, číslo vyjde: 30.7. 
• 9+10/08, redakční uzávěrka: 8.9.2008, číslo vyjde: 24.9. 
• 11+12/08, redakční uzávěrka: 10.11.2008, číslo vyjde: 26.11. 

− Katastr (Radek Petr, 603 787 118, zememeric@ini.cz, http://www.zememeric.cz/ ) 
• 1/08, redakční uzávěrka: 11.2.2008, číslo vyjde: 27.2.2008 
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• 2/08, redakční uzávěrka: 14.4.2008, číslo vyjde: 30.4.2008 
• 3/08, redakční uzávěrka: 9.6.2008, číslo vyjde: 25.6.2008 
• 4/08, redakční uzávěrka: 13.10.2008, číslo vyjde: 29.10.2008 

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

• 1+2/08, redakční uzávěrka:  8.1.2007, číslo vyjde: 1.2.2008 
• 3/08, redakční uzávěrka:  25.1.2008, číslo vyjde: 29.2.2008 
• 4/08, redakční uzávěrka:  25.3.2008, číslo vyjde: 29.4.2008 

• zaslat plakát o turnaji GK2008, zajistí PSO 
• 6+7/08, redakční uzávěrka:  24.4.2008, číslo vyjde: 29.5.2008 
• 8+9/08, redakční uzávěrka:  26.6.2008, číslo vyjde: 31.7.2008 
• 10/08, redakční uzávěrka:  26.8.2008, číslo vyjde: 30.9.2008 
• 11/08, redakční uzávěrka:  26.9.2008, číslo vyjde: 31.10.2008 
• 12/08, redakční uzávěrka:  24.10.2008, číslo vyjde: 28.11.2008 

− Zápraží (http://www.zaprazi.eu) 
• Uzávěrka vždy koncem měsíce. Vychází v polovině následujícího měsíce. 
• 2/2008: článek o plesu a cvičení pro ženy, článek nevyšel, úkol splněn 

TU/VV2004–2: Informace od předsedy KK Petry Bromové 
− Předsedkyně PBR podala informace o připravované kontrole účetnictví.  

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.   

− Provedeme kontrolu zaplacení členských příspěvků, zajistí JKO  
TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

− Na nástěnku umístíme článek o plese a nějaké fotografie.  

Nové úkoly:  

JU/VV2006–247: MIS - úpravy 

− u zaznamenávání bowlingových náhozů: 
• ABL rozdělit na jaro a podzim 
• udělat „frontend“ pro výsledky z bowlingových akcí (např. link do článku) 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–248: Výroba podstavce na putovní pohár (bowling) 

− výroba dalšího podstave na putovní pohár, zajistí KKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–249: Zamluvení termínů na letní turnaje 

− Zamluvit u pí Kyselové (TJ Uhříněves volejbal) termíny volejbalového a nohejbalového 
turnaje, zajistí PSO 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–250: Elektronický ukazatel skóre 

− zjistíme cenu elektronického ukazatele skóre s dálkovým ovládáním, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–251:  

−  
− Úkol trvá 

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

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

JU/VV2006–235: Účetnictví 

− 14.3.2008: zaslat uzávěrku na PTU, zajistí JKO 
− do 3 milionů Kč je možné dále vést jednoduché účetnictví 
− daňové úlevy, zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–236: Ukončení členství  

− Martin Česák, k 31.12.2007 (zatím nevrátil členský průkaz) 
− zaslána informace o nutnosti vrátit členský průkaz, čekáme na odezvu 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–237: Noví členové 

− Jan Horáček (nohejbal), dříve úkol JU/VV2006–229 
− Jiří Dlouhý (nohejbal) 
− Petr Řezníček (nohejbal) 
− Ivo Hasalík (volejbal) 
− Jaroslav Vydlák (volejbal) 
− doplnění do MISU, výroba členských průkazů 
− grafické a textové informace zaslány grafikovi, vytvořené podklady zašleme do tiskárny 

(zajistí JKO) 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–238: Výměna odkazů s portálem krocan.com 

− výměna ikonek 88x31px s portálem  krocan.com 
− banner portálu krocan.com již visí u nás na webu 
− zveřejnění našeho banneru na serveru krocan.com, zajistí KKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–239: Přihláška do ČNS 

− vzhledem k přihlášení do nohejbalové soutěže MPD2008 jsme se museli přihlásit do ČNS 
− přihlášku jsme zaslali na ČNS, čekáme na vyjádření 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–240: ABL jaro 2008 

− MAESTRO A (Konečný Kamil, Suchánek Luděk, Konečný Jiří, Dospěl Jaromír) 
− MAESTRO B (Souček Petr, Konečná Jana, Konečná Marie) 
− MAESTRO C (Bartošová Pavla, Součková Jiřka, Jiří Cajthaml N, Petr Pavlů N, Petra 

Bromová N) 
− dále uvažujeme o: 

• přesunu Jiřího Cajthamla do týmu B, kontakt zajistí PSO 
• zařazení Milady Grácové, Pavlíny Rudové, Vráti Fillera a Markéty ??? do týmu C, 

kontakt zajistí KKO (zašle kopii PBA) 
− napíšeme email členům s možností zapojení se do ABL, 

http://www.maestroclub.cz/2008012201-bowling-jarni-abl-2008---doplneni-soupisek.html  
− přihlásíme všechny tři týmy, splněno 
− Přebor – termíny  

• 3.3 Pondělí 
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• 7.4 Pondělí 
• 30.4 Středa 
• 28.5. Středa 

− Divize – termíny 
• 17.3. Pondělí 
• 14.4. Pondělí 
• 20.5. Úterý 
• 2.6. Pondělí 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–241: Bowlingový hráč roku 2007 

− vyhlášení na plese 
− první tři hráči dostanou následující ceny: 

• 1. místo 800,-Kč, 2. místo 500,-Kč, 3. místo 300,-Kč, proti účetnímu dokladu na 
bowlingové vybavení nebo bowlingový pronájem drah  

− sestavení poukázek, vyrobeno 
− poukázky byly na plese (případně na bowlingovém turnaji na Vojkově) předány 
− Úkol splněn 

JU/VV2006–242: Bowlingový hráč roku 2008 

− budeme přemýšlet o úpravách (např. bowlingová žena roku, atd.) 
− přidáme kategorii bowlingová hráčka roku 
− budeme uvažovat také o sledování průměru (kromě dosavadního maximálního náhozu) + 

zveřejnění počtu odehraných her (omezení např. na min. 6 odehraných her) 
− novelu předpisu „Metodický pokyn výkonného výboru sportovního klubu „MAESTRO 

CLUB Kolovraty“ k uznávání bowlingových výkonů členů klubu a vedení záznamů o 
bowlingových výkonech členů klubu.“ zajistí KKO 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–243: Valná hromada PTU 

− termín 21.5.08 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–244: Funkční požitky, vydání potvrzení o příjmech 

− Funkční požitky, vydání potvrzení o příjmech (chybí už jen Lucie Musilová), zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–245: Doplnění akcí do kalendáře akcí na webu 2008 

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

JU/VV2006–246: Valná hromada ČSRS 

− termín 29.3.08 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–229: Přijímání nového člena 

− Přijetí nového člena: 
• Jan Horáček 

− Výroba členského průkazu, dále viz bod JU/VV2006–237 
− Úkol splněn 

JU/VV2006–231: Klubová razítka 
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− nové rozdělení klubových razítek (po členské schůzi). Zatím nám stále chybí razítko č.5, 
pokusíme jej ještě najít do příští schůze VV, v opačném případě razítko zneplatníme.  

− Rozdělení razítek je následující: 
• č.1: Petr Souček 
• č.2: Jana Konečná 
• č.3: Kamil Konečný 
• č.4: Pavla Bartošová (bude předáno při nejbližší příležitosti) 
• č.5: ztraceno, razítko je od 4.2.2008 prohlášeno za neplatné! 

− Úkol splněn 

JU/VV2006–232: MAVL 2007/2008 

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

− Úkol splněn 

JU/VV2006–233: Inventura majetku klubu 31.12.2007 

− ve spolupráci s kontrolní komisí, zajistí JKO, termín: 31.12.2007 
− inventura ještě není zcela vyřešena (nějaké problémy jsou s nohejbalovými míči, 

rozlišovačkami a zátěžemi) 
− nohejbalové míče vzhledem k jejich stavu odepíšeme, zajistí JKO 
− rozlišovačky, zátěže, ještě jednou zkontrolujeme, zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–215: Ples 2008 

− Termín: 1.2.2008 – zajištěn 
− Hudba (skupina FoFo) zamluvena 
− Šatnářka a 2 lidi ke vstupu (Souček, Reichl) zamluveni 
− proběhl úspěšně 
− článek o plese připraví VRF, zajistí PSO 
− vyúčtování provedeno z části (ještě čekáme na OSA a ubrusy) 
− vyúčtování OSA, zajistí JKO 
− vyprání ubrusů, zajistí KKO 
− poznámky pro příští rok: 

• upravit plán sálu (zrušit „lichá“ místa u stolů, která zasahují do sálu; méně židlí u 
největších stolů) 

• domluvit jídelnu v restauraci jako 2. sál (zjistit počet míst) 
• s hudbou předběžně domluvena možnost ozvučení 2. sálu (jídelna) 
• předem vyzkoušet ozvučení 2. sálu (schůzka s hudbou) 
• oslovit sponzory/partnery (zejména květinářství) více předem, abychom jim mohli 

nabídnout lístky na ples 
• zákusky ke kávě (připomínka Pavlíny Rudové), případné neprodané kousky použít 

do tomboly 
• rozmyslet počet a cenu lístků do tomboly 
• šatnářka a pomocník: dohlédnout na společenské oblečení 
• obsluha (číšníci): pokusit se zajistit, aby měli společenské oblečení 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–216: Hory -  Mladé Buky 2008 

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

• Součkovi ml. (Petr, Jiřka, Vojta) 
• Koneční ml. (Jana, Kamil) 
• Ilčenková Radana, Kubenka Martin 
• Filler Vráťa, Markéta 
• Cajthaml Jirka, Grácová Milada 
• Staněk Mirek 
• Bartošová Pavla, Jindrák Přemek (rozmýšlí se) 
• Pastorkovi (Jana, Tonda, Terezka) (rozmýšlí se) 
• Michal Holý (rozmýšlí se) 

− Cena za akci pro členy a nečleny, určí JKO 
− Úkol trvá 

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

− přihlášeno 12 členů 
− Ředitelka turnaje: Jana Konečná zvolena VV 
− výroba dalšího podstavce k putovnímu poháru, viz úkol JU/VV2006–248 
− smlouva o svěření putovního poháru na 1 rok byla podepsána 
− článek viz http://www.maestroclub.cz/2008012002-bowling-4.-rocnik-bowlingoveho-turnaje-

-o-putovni-pohar-prezidenta-klubu-.html  
− Úkol splněn 

JU/VV2006–222: Městský přebor družstev 2008 

− přihláška do soutěže zaslána 
− startovné zaplaceno 
− soupisku hráčů stačí zaslat do poloviny března 2008 (zajistí PSO) 
− domácí hřiště: víceúčelové hřiště Na Parkáně (dostupnost podle rozpisu, který zašle PNS, 

zajistí PSO) 
− domácí hrací den: úterý 
− Zároveň jsme museli zaslat přihlášku do ČNS (viz úkol JU/VV2006–239) 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–224: Turnaj GK2008 

− Termín: Sobota 17.5.2008 
− SGS ČVUT: získali jsme finanční prostředky 
− 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 
− Plakát: připravit do 29.2.2008, zajistí PBA 
− Rozpočet: připraví JKO 
− Oslovení sponzorů (Gefos atd.): zajistí PSO 
− Rozhodčí (min. 5, 1000,-Kč za den): zajišťuje PSO 

• Alena Pechá, pecha@intersyspraha.cz  
• Kamil Lhoták 
• Diana Vaníčková, vanickova.327@centrum.cz  
• Jana Svandová, Svandova.Jana@seznam.cz  
• Ivana Strachanová, ivana.strachanova@o2.com  
• Kateřina Bádalová, caatcha@centrum.cz (50%, v květnu má mít vodácký kurz, ještě 

neví přesný termín) 
− Zdravotní dohled: zajistí PSO (MUDr. Broukal) 
− webové stránky: zajistí PSO (do 29.2.2008) 
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− občerstvení Mnichovice, zajistí PSO 
− oslovení hráčů, sestavení týmu MAESTRO CLUBU, zajistí RIL 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–225: Členská základna 

− Stav členské základny k 31.12.2007 se musí odevzdat na PTU nejpozději do 21.1.2008 
− odesláno, potvrzeno převzetí  
− Úkol splněn 

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 
− zájem o lístky je velmi velký a je dost obtížné sehnat lístky, pokusíme se zajistit v dalším 

termínu 
− objednáme 25 lístků na nejbližší volný termín (Vinohrady – Jistě pane ministře), zajistí PBA 
− pokusíme se ohlédnout po jiných divadlech, které umožňují platbu na fakturu (např. Dejvické 

divadlo s Trojanem, Divadlo v Dlouhé, atd.), zajistí PBA, JKO, PBR 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–208: Členská schůze 

− termín: sobota 8.12.2007 17:30 
− proběhla 
− zápis visí na webu http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_cs2007  
− jen doplníme podpis na registrační list, podepsáno 
− 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 

− reklamní předměty objednány, zboží by mělo přijít nejpozději do konce ledna 2008 
− Zboží dodáno, jeho kompletnost zajistí JKO 
− úkol trvá 
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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  
− zájezd do vinného sklípku (kontakt na p. Křivku, zajistí PSO) 

• sklípek, p. Křivka, tlf. 519 431 558 
• ubytování, Ludmila Bařinová - Penzion Ronika, lliiddaa@centrum.cz, 519 431 323, 

http://www.firmy.cz/detail/586853-ludmila-barinova-penzion-ronika-kobyli.html  
− Úkol trvá 

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

• čtvrtek 28.2.2008 20:30 u Jany a Kamila Konečných, Kolovraty 

Dlouhodobé úkoly:  

 

Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 4.2.2008 
 


