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Zápis ze sch�ze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín: Pond�lí 26.5.2008  18:30 – 21:30 
Místo konání: u Pavly Bartošové, Praha – Petrovice 

 
Ú�ast:  

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

Hosté:  
  

 Omluveni: 
Pavl� Petr (služební cesta) 
 

Výkonný výbor rozhodl :  

Pr�b�žné – trvalé úkoly:  

TU/VV2004–1: Redak�ní uzáv�rky �asopis� 
− Kolovratský zpravodaj (Blanka Oujezdská, info@kolovraty.cz) 

• Uzáv�rky:  
• 2/2008: uzáv�rka 05.06.2008, tisk: 15.06.2008, distribuce: 30.06.2008 

•  napíšeme �lánek o nohejbalovém MPD2008 a pozvánky na naše turnaje 
(volejbal a nohejbal), zajistí PSO 

• 3/2008: uzáv�rka 05.09.2008, tisk: 15.09.2008, distribuce: 30.09.2008 
• 4/2008: uzáv�rka 25.11.2008, tisk: 05.12.2008, distribuce: 20.12.2008 

− Kolovratský m�sí�ník (Blanka Oujezdská, info@kolovraty.cz) 
• Uzáv�rka vždy k 24. v m�síci 

• 5/2008: zaslat informaci o kurzech inline-bruslení, zasláno a vyšlo 
• 6/2008: zašleme informaci o cvi�ení pro ženy o prázdninách, zajistí JKO 
• 7/2008: zašleme informace o p�ipravovaných turnajích (volejbal a nohejbal), 

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 

• 6/2008 
• �lánek o MPD2008, zajistí PSO 

− Náš REGION (http://www.nasregion.cz/) 
− Zem�m��i� (Radek Petr, 603 787 118, zememeric@ini.cz, http://www.zememeric.cz/ ) 

• 7+8/08, redak�ní uzáv�rka: 14.7.2008, �íslo vyjde: 30.7. 
• zašleme �lánek o volejbalovém turnaji GK, zajistí PSO 

• 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/ ) 
• 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/) 

• 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 
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− Zápraží (http://www.zaprazi.eu), sportovní rubriku zajiš�uje Ji�í Káš, kas.jiri@rsport.cz  
• Uzáv�rka vždy koncem m�síce. Vychází v polovin� následujícího m�síce. 
• 4/2008 (uzáv�rka 5.4.2008): �lánek o akcích konce roku 2007 a za�átku roku 2008, 

zaslán do redakce, bohužel nevyšel 
• 6/2008: zaslat �lánek o nohejbalovém MPD, volejbalovém turnaji GK, zajistí PSO 

TU/VV2004–2: Informace od p�edsedy KK Petry Bromové 
− P�edsedkyn� KK nebyla p�ítomna.   

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.   

− Do p�íští sch�ze zkontrolujeme: 
• Platby náhradník� za zimní sezónu v t�locvi�n�, 
• P�edplatné na letní sezónu pro nohejbal, zajistí JKO.  

TU/VV2006–1: Správa nást�nky v kolovratské t�locvi�n� 
−  

Nové úkoly:  

JU/VV2008–1: Nabídka od spole�nosti http://www.duhovahora.cz/  

− Na 10% všem �len�m klubu na všechno zboží 
− Domluvíme se spole�ností, že nabídku využijeme a budeme anoncovat až po spušt�ní E-

shopu, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–2: Firma Altron – oslovení s možností financování 

− Sestavíme dopis s informacemi o klubu a možnosti reklamy, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–3: Letní voda 2008 

− Vytvo�ení �lánku na web, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–4: Nohejbalový turnaj 2008 

− Vytvo�ení webových stránek, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–5: Volejbalový turnaj 2008 

− Vytvo�ení webových stránek, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–6: V�cný dar od Hermo s.r.o. 

− od firmy Hermo jsme získali prací prášky na praní klubových dres� 
− sepsání a podepsání smlouvy, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–7: Zm�na údaj� (adresa) na �SÚ 

− Tady je to právn� špatn�: 
• http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_res.cgi?ico=26525721&jazyk=cz&xml=1  

− Tady to máme správn�: 
• http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-

bin/ares/darv_rzp.cgi?ico=26525721&jazyk=cz&xml=1&rozsah=0  
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• http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_oss.cgi?ico=26525721&jazyk=cz&xml=1  
• (i když titul Bc. u Jany Kone�né není také aktuální) 

− Úkol trvá 

JU/VV2008–8:  

−  
− Úkol trvá 

Pokra�ující úkoly:  

JU/VV2006–274: Cyklistický výlet 

− z jednání �lenské sch�ze vyplývá organizace cyklistického výletu, zajiš�uje Ji�ka Sou�ková, 
za VV koordinuje JKO 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–275: Pravidelné bowlingové tréninky 

− z jednání �lenské sch�ze vyplývá povinnost zajišt�ní pravidelných bowlingových trénink�, 
zajiš�uje �len VV Kamil Kone�ný, zajistí KKO 

− nejspíše využijeme služeb herny Na Ov�ín� (pokusit se kontaktovat majitele kv�li možné 
slev� atd.), zajistí KKO 

− provést pr�zkum mezi �leny, zajistí KKO 
− uvažujeme v ideálním p�ípad� o 2 lidech na dráhu p�i tréninku délky cca. 1 hodiny 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–276: Exkurze do kolektor� 

− z jednání vyplývá možnost uspo�ádat prohlídku pražských kolektor�, zajiš�uje KKO 
− http://www.kolektory.cz/index/10_zt.html 
− http://www.pvk.cz/show.asp?column=28#section5 
− VV se shodl na tom, že prohlídky jsou pro klub moc drahé a navíc v �ase, který je pro v�tšinu 
�len� nep�ijatelný. Z toho d�vodu od této exkurze upouštíme.  

− Úkol spln�n 

JU/VV2006–278: Nohejbal – letní sezóna 

− od 1.5. na víceú�elovém h�išti Na Parkán� od 1.5. 
− p�edplatné: 800,-K� na celou letní sezónu (pro jeden hrací den) 
− zaslána informace p�ihlášeným hrá��m, nyní hospodá� klubu kontroluje výb�r financí  
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–279: Termínovaný ú�et u Raiffeisenbank 

− zjiš�ujeme možnosti z�ízení termínového ú�tu 
− oslovili jsme banku s dotazem, má nás v nejbližších dnech oslovit pí Popelková, zajiš�uje 

JKO 
− pokusíme se domluvit sch�zku v nejbližším termínu (nap�. v týdnu po 9.6.2008), zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–280: Možnost hraní beach-volejbalu 

− Kolovraty 
• zatím nejsou známy žádné informace 
• oslovili jsme p. starostu M� Praha – Kolovraty dne 21.4.2008 s žádostí o 

informace, v jakém rozsahu bude provozován areál u kolovratského koupališt�, 
zatím bez odezvy  

• p. starosta nám odpov�d�l, že nás bude kontaktovat pí Vápeníková-Jechová (zatím 
na zprávu �ekáme), nezávisle oslovena tajemnice ú�adu pí Šímová (na zprávy 
�ekáme) 
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− Oáza �í�any 
• v ned�li je volno 
• 250,-K� za hodinu 

− Dle sd�lení J. Havelky je možné kurt využívat 
− Provedeme pr�zkum mezi �leny (beach Kolovraty – ned�le + možný další den v týdnu), 

zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–281: jednací �ád nového výkonného výboru 

− sestavíme jednací �ád nového výkonného výboru, na první sch�zi nového VV, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–282: Z�ízení elektronického podpisu 

− rozhodli jsme se z�ídit elektronický podpis u �eské pošty (http://www.postsignum.cz/) 
− Podpisy z�ídíme pro prezidenta, viceprezidenta a hospodá�e klubu, zajistí PSO ve spolupráci 

s JKO a PBA 
− Podpisy pro všechny 3 �leny vedení z�ízeny a vyzvednuty. 
− Faktura za po�ízení podpis� p�ijde na adresu klubu.  
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–283: Aktuální informace od �SRS, mimo�ádná státní dotace 

− vzhledem k menším finan�ním dotacím od �STV schválil �SRS, že tento stav bude 
kompenzovat mimo�ádnou státní dotací 

− náš klub získal tuto státní dotaci ve výši 3 350,-K� 
− je nutné vyplnit smlouvu o poskytnutí státní dotace a odeslat ji na �SRS do 30.6.2008 a 

následn� dotaci vyú�tovat, zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–284: Prodej zboží – akce jaro 2008 

− viz http://www.maestroclub.cz/2008042601-prodej-zbozi-nabidka-zbozi-od-firem-alpine-
pro--moira--litex--botas--klimatex--gala--molten--pokorny-site-a-xfer.html  

− Prob�hl, zboží objednáno 
− Nyní �ekáme na zboží od Litexu, Xferu a �ást zboží od Moiry 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–286: FTVS – kurzy pro trenéry a PR managery sportovních klub� 

− 1. b�h kurzu je zdarma a je hrazen z EU 
− http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/czv2/index.htm  
− pro nevhodnost termín� se kurz� nezú�astníme 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–287: Energetický nápoj 

− nákup energetického nápoje pro ú�ely nohejbalového a volejbalového oddílu 
− http://www.olpran.cz/produkt/681-energy-drink-a-yedem-olpran.html?L=1  
− objednáno u info@extravyziva.cz  
− zboží p�išlo na adresu klubu 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–263: Zakoupení 2ks barel� na vodu 

− ve vodáckém centru HONZA s.r.o. 
− cena 2ks 960,-K� (zaplatíme na ú�et 19- 1612660207/0100) 
− vyzvednutí na prodejn� spole�n� s da�ovým dokladem 
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− barely vyzvednuty, da�ový doklad p�edán ú�etní klubu 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–265: D�tský den 2008 v Kolovratech 

− v omezené mí�e se budeme podílet na p�ípravách DD 
− koordina�ní sch�zky jsme se zú�astnili 
− zápis z pr�b�hu sch�zky zatím stále nedorazil  
− naše ú�ast se omezí na pomoc p�i kompletování tašek s cenami (zú�astní se cca. 4 �lenové 

klubu), vytvo�ení grafických podklad� cedulek pro d�ti a zajišt�ní jednoho �lena ke vchodu.  
− Úkol trvá 

JU/VV2006–270: Publikace Úsp�šný trenér 

− http://www.grada.cz/katalog/kniha/uspesny-trener/  
− Cena: 949 K� 
− pokusíme se knihu zajistit k recenzi, zajistí PSO 
− p�ed tím na web umístíme n�kolik recenzí r�zných knížek, zajistí celý VV 

• Vodácké publikace, zajistí PBA 
• Nohejbalové publikace, zajistí PSO 
• Bowlingové publikace, zajistí KKO 
• Volejbalové publikace, zajistí JKO 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–273: ZOOadopce  

− v pr�b�hu m�síce dubna p�ipravíme �lánek s možností p�isp�t na ZOOadopci 
− �lánek  viz http://www.maestroclub.cz/2008042801-zooadopce-zooadopce--prispejete-i-vy-

.html  
− Email �len�m rozeslán 
− Výb�r zví�at budeme �ešit operativn� podle celkové �ástky 
− Celkem vybráno 3730,-K� (klub p�isp�je dalších 270K�) – celkem na Zooadopci p�isp�jeme 
�ástkou 4000,-K� 

− Pro letošní rok jsme vybrali následující sv��ence: 
• Dikobraz srstnatonosý 2000,-K�, http://www.zoopraha.cz/lexikon.php?i=137  
• Psoun prériový 1000,-K�, http://www.zoopraha.cz/lexikon.php?i=57  
• Vakoveverka létavá 1000,-K�, http://cs.wikipedia.org/wiki/Vakoveverka_létavá   

− Vypln�ní formulá�e a sjednání Zooadopce s pražskou Zoo, zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–252: AlpinePro, Sensor  

− pokusíme se domluvit nákup zboží za zvýhodn�né ceny 
− Sensor - http://www.sensor.cz/  

• pokusíme se domluvit na podzim p�ed další akcí s prodejem zboží za zvýhodn�né 
ceny (cca. Zá�í 2008), zajistí JKO  

− Úkol trvá 

JU/VV2006–253: Aktualizace webových stránek  

− Sekce O nás – historie klubu, http://www.maestroclub.cz/2008043001-o-nas-historie-
klubu.html  

− Sekce Vedení klubu, http://www.maestroclub.cz/2008043004-vedeni-klubu-vedeni-klubu---
vykonny-vybor--1.5.2008---30.4.2010-.html  

− Sekce Reklamní p�edm�ty, zajistí PBA 
− Fotografie jednotlivých reklamních p�edm�t� vytvo�ila Jana Kone�ná, zaslání Pavle 

Bartošové, zajistí JKO  
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− Úkol trvá 

JU/VV2006–254: Kolovratská kronika   

− P�ísp�vek za rok 2007 
− Náhradou za p�ísp�vek jsme zaslali pí Bartošové (petr.bartos@sxg.cz) dva dokumenty 

(výro�ní zprávu za rok 2007, prezentaci z �lenské sch�ze), �ekáme na odezvu, zda-li to bude 
sta�it 

− Od pí Bartošové jsme dostali email s informací, že zaslané informace jsou zcela dostate�né 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–255: Kurzy in-line bruslení 

− Zajiš�uje Hana Nováková, za VV koordinuje PSO 
− viz �lánek na webu http://www.maestroclub.cz/2008032701-inline-brusleni-dalsi-dva-kurzy-

in-line-brusleni-aneb-chcete-se-bezpecne-naucit-na-in-line-bruslich.html  
− Na první kurz je p�ihlášeno 9 ú�astník�, na druhý kurz zatím žádný ú�astník 
− První kurz prob�hl, krátký �lánek s informací, že kurz prob�hl zajistí Hanka Nováková, za 

VV koordinuje PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–258: Promítání volejbalového DVD  
− Na záv�r volejbalového zimní sezóny se pokusíme uspo�ádat op�t promítání volejbalových 

DVD, zájem o akci zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–259: Kalendá�e na rok 2009 

− Pokusíme se zjistit nejvhodn�jší termín na dodání grafických podklad� do tiskárny 
(využijeme SYDOKON, Ji�í Kone�ný),  

− Zkusíme zaurgovat u Ji�ího Kone�ného (v opa�ném p�ípadn� se bude snažit telefonicky 
zajistit p�ímo Kamil Kone�ný), zajistí PSO a KKO 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–260: �lenská sch�ze 

− Termín: ned�le 20.4.2008 14:30 
− Materiály, které budeme projednávat, musíme p�edat kontrolní komisi do 21.3.2008 

• pozvánka – viz http://www.maestroclub.cz/2008032001-pro-cleny-Clenska-schuze-
klubu---pozvanka.html  

• výro�ní zpráva o �innosti klubu za rok 2007 
• zpráva o �innosti klubu za období 12.2007 – 4.2008 
• dílní finan�ní zpráva klubu za období 1.2008 – 3.2008 
• kontrolní zpráva kontrolní komise, dokument p�ipraven 

• kontrola plánu �innosti na rok 2007, dokument p�ipraven 
• zpráva o hospoda�ení klubu, dokument p�ipraven 

• volba �len� výkonného výboru, prezidenta a viceprezidenta, dokument p�ipraven 
• volba zapisovatele, ov��ovatel�, návrhové komise, volební komise 
• kontrola usnesení z minulé �lenské sch�ze, dokument p�ipraven 
• návrhy usnesení, dokument p�ipraven 
• ukon�ení �lenství na základ� �l. III.5Ba stanov klubu 
• Dataprojektor a plátno  

− Jedná se o volební sch�zi – bude se volit výkonný výbor spole�n� s prezidentem a 
viceprezidentem 

− Objednání chlebí�k� na Rycht� (podle p�ihlášených)  
− Zápis ze sch�ze je nyní u ov��ovatel�, následn� budu umíst�n na web 
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− Zápis umíst�n na webové stránky viz 
http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_cs2008  

− Dopis s informací o ukon�ení �lenství, zasláno dne 26.5.2008 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–261: Bowlingové turnaje 

− Vzhledem k za�ínajícím problém�m turnaj� krocan.com je možné uvažovat o zahájení 
po�ádání turnaj� pod hlavi�kou klubu 

− Uvažujeme o dvojici turnaj� „Nejnižší nához“ a „Plochá dráha“ m�sí�n� 
− Možnost zahájení v druhé polovin� roku 
− S tím souvisí p�ípadná nutnost p�ihlásit se jako plátce DPH 

• obrat pro povinnost registrace k DPH je 1.000.000 K�, 
• do tohoto obratu se nezahrnuje: 

• poskytování služeb úzce související se sportem osobám, které vykonávají 
sportovní nebo t�lovýchovnou �innost 

• dále zjistíme, jak je to p�esn� se startovným na turnajích a vstupném na tréninky 
• informace k této problematice zjistí JKO 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–262: Bowlingové dresy 

− Zjistíme firmy, které se zabývají výrobou bowlingových dres�  
− Dále sestavíme grafický návrh a zašleme poptávku 
− Realizace v pr�b�hu roku 2008 
− Na základ� pr�zkumu trhu provedeného Kamilem oslovíme s poptávkou firmu 

http://www.acesport.cz/  
− Sestavíme grafický návrh na bowlingové dresy (budeme vycházet z designu volejbalových 

dres�), zajistí PSO 
− Požadavky na bowlingové dresy: 

• cca. 15ks 
• zvolíme unisexový st�ih 
• rozložení velikostí (XXS – XS – S – M – L – XL) v objednávce zvolíme až po 

vyzkoušení vzork� 
• krátký rukáv 
• �íslo na rukáv (možná oba) 
• na záda tisk webové adresy www.maestroclub.cz 
• pokusit se sehnat sponzora, zajistí všichni �lenové VV 
• dres s líme�kem (typ D) 

•  
• druh �ísel: Extra 06 (nejvíce se blíží �ísl�m na volejbalových dresech), barva �ísel 
�erná s bílou konturou.  

•  
− Zašleme poptávku na bowlingové dresy, zajistí KKO 
− Zkusíme zajistit vzorky (materiál a velikost), zajistí KKO 
− Zeptáme se na možnost pánského a dámského st�ihu, zajistí KKO 
− Zjistíme, v �em je nutné zaslat grafické podklady (verze CDR atd.), zajistí KKO 
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− Zjistíme, zda-li se omezení na min. po�et 5ks vztahuje na jednu velikost nebo na celou 
objednávku, zajistí KKO 

− zajiš�uje KKO 
− Další informace: 

• Budeme vyráb�t cca. 20ks 
• Grafický design dres� bude následující: 

• Vep�edu: logo klubu a �íslo dresu 
• Vzadu: název klubu, webové stránky, obrázek bowlingové koule se t�emi 

kuželkami (p�íslušnost k oddílu) a p�ípadn� logo sponzora 
• St�ih: unisex 
• P�ibližná cena cca. 500,-K�/1 dres 
• Grafické materiály je pot�eba dodat v Corelu 
• Objednávka ideáln� do konce �ervna 2008 
• Termín vyrobení: do konce srpna 2008 (p�ipraveno pro podzimní ABL) 
• Materiál: Micro mesh (stejný jako u modrého tri�ka, vel. L) 
• Knoflíky: bílé v bílém proužku 
• Bílý líme�ek 
• P�ípadný sponzor musí být znám do cca. 20.6., zajistí KKO 
• Zkouška velikostí a preference �ísel na dresy (p�i hracích dnech ABL): 

• Dosp�l Jaromír              L      81 
• Suchánek Lud�k            XL+  12 
• Kone�ný Ji�í                   XL+        9 
• Kone�ná Jana                M           15 
• Kone�ný Kamil              L 77 
• Sou�ek Petr                  L 3 
• Kone�ná Marie               L             7 
• Pavl� Petr                      M             42 
• Bartošová Pavla            M 1 
• Sou�ková Ji�ka L 5 
• Fillerová[Lípová] Markéta XS 6 
• Filler Vrá�a M 11 
• Rudová Pavlína XS (odhad) ??? 
• Bromová Petra XS (odhad) ??? 
• Novák Filip M (odhad) ??? 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–247: MIS - úpravy 

− u zaznamenávání bowlingových nához�: 
• ABL rozd�lit na jaro a podzim 
• ud�lat „frontend“ pro výsledky z bowlingových akcí (nap�. link do �lánku) 

− Úkol trvá 

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

− výroba dalšího podstave na putovní pohár 
− výroba je v realizaci. Na pond�lní ABL p�inese J. Dosp�l putovní pohár, který bude následn� 

dán do firmy Sabe, kde pohár a štítky (nový za ro�ník 2008, p�ípadn� i ostatní z minulých let 
kv�li sjednocení designu) vyrobí 

− p�edb�žná cena cca. 350,-K� 
− podstavec vyroben, p�edán zp�t držiteli 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–249: Zamluvení termín� na letní turnaje 
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− Zamluvit u pí Kyselové (TJ Uh�ín�ves volejbal) termíny volejbalového a nohejbalového 
turnaje 

− Termíny zamluveny, o prázdninách domluvit s p. Futerou zaplacení nájmu 
− Úkol trvá 

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

− vzájemná spolupráce, podmínky vyjednává KKO 
− finance: reklama, atd. 
− návrh dohody p�ipravil KKO, nyní prochází p�ipomínkovým �ízením v rámci VV 
− návrh ze strany klubu odeslán J. Varadimu, �ekáme na vyjád�ení 
− 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§ 
− dle sd�lení sekretá�e �NS bude projednáno na p�íštím jednání VV �NS, o výsledku nás bude 

informovat 
− do �NS nás p�ijalo k 31.3.2008 a tím pádem se náš klub stal �lenem �NS 
− viz http://www.maestroclub.cz/download/prihlaska-do-cns-2008-maestro.jpg  
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–242: Bowlingový hrá� roku 2008 

− budeme p�emýšlet o úpravách (nap�. bowlingová žena roku, atd.) 
− p�idáme kategorii bowlingová hrá�ka roku 
− budeme uvažovat také o sledování pr�m�ru (krom� dosavadního maximálního náhozu) + 

zve�ejn�ní po�tu odehraných her (omezení nap�. na min. 6 odehraných her) 
− novelu p�edpisu „Metodický pokyn výkonného výboru sportovního klubu „MAESTRO 

CLUB Kolovraty“ k uznávání bowlingových výkon� �len� klubu a vedení záznam� o 
bowlingových výkonech �len� klubu.“  

− koncept novely pokynu p�ipraven, n�kolik p�ipomínek z jednání VV zapracujeme do p�íštího 
jednání VV, termín: 15.5.2008 

− Nový pokyn s drobnými úpravami schválen 
− Vystavení na web, zajistí PSO 
− Úpravy MIS a sekce bowlingového rekordu, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–243: Valná hromada PTU 

− termín 21.5.08 
− valné hromady se pokusíme zú�astnit (zú�astní se Pavla Bartošová nebo Petr Sou�ek) 
− p�edání ú�astník�m delega�ního lístku (až p�ijdou na naší adresu) 
− nep�išel delega�ní lístek, zástupce klubu se nezú�astnil 
− 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 
− Rozpo�et: p�ipraven 
− Oslovení sponzor� (Gefos atd.) 
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− Rozhod�í (min. 5, 1000,-K� za den) 
• Alena Pechá, pecha@intersyspraha.cz  
• Kamil Lhoták 
• Diana Vaní�ková, vanickova.327@centrum.cz  
• Jana Svandová, Svandova.Jana@seznam.cz (omluvila se kv�li služební cest�) 
• Ivana Strachanová, ivana.strachanova@o2.com  
• Kate�ina Bádalová, caatcha@centrum.cz (50%, v kv�tnu má mít vodácký kurz, ješt� 

neví p�esný termín) 
− Zdravotní dohled (MUDr. Broukal) zajišt�n 
− webové stránky 
− ob�erstvení Mnichovice zajišt�no 
− oslovení hrá��, sestavení týmu MAESTRO CLUBU, ješt� jednou pomocí SMS zajistí PSO 

(zatím se do týmu p�ihlásili: Petr Sou�ek, Jana Kone�ná, Kamil Kone�ný (zran�ní), Vrá�a 
Filler, Radana Il�enková, Mirek Sovják, Ivo Hasalík a Ji�í Havelka) 

− reklamní / ú�astnická tri�ka na turnaj (cca. 150-170 ks) 
• unisex XXL a XL v pom�ru 2:1 
• výška log na zadní stran� 5cm 
• text: modrá barva textu 
• bílá barva tri�ka 
• na základ� obdržených nabídek jsme se rozhodli využít firmu REDA 
• v týdnu od 26.4. p�ijde grafický návrh tri�ka ke korektu�e. Od potvrzení korektury 

budou tri�ka hotova do 9 dn�.  
• zajiš�uje PBA 

− 12 míst na turnaji budeme rezervovat pro studentské týmy (sou�ástí bude tým pedagog�) 
• zkusíme oslovit ješt� jednou studenty GK pomocí mailu, zajistí PBA 

− Vyrobit reklamní banner, na který nalepíme sponzory, kte�í budou uvedeni p�i focení 
spole�ných fotografií tým�, zajistí PSO 

− Zajišt�ní fotografa (pokusíme se domluvit FNO), zajistí PSO 
− Zajišt�ní hlavního organizátora (kontaktujeme Martina Kubenku), zajistí PSO 
− Podepsání a zaslání reklamních smluv spole�n� s fakturami 
− Kontaktována firma B2COMP (reklama), p�ípadn� cena pro nejlepší studentský tým, o 

sponzorství nemají zájem 
− Rozhod�í oslovíme v polovin� b�ezna 
− Možnost proplácení v�cí (kancelá�ské pot�eby, atd.) z SGS, zjistí PBA 
− Fakturu za halu a využití reklamního prostoru u Ústavu t�lesné výchovy a sportu (samostatné 

pracovišt� �VUT v Praze), zajistí PSO ve spolupráci s PBA 
− Zajišt�ní hospody pro posezení po turnaji, zajistí PBA 
− P�edpokládaný nákup:  

• odpadkové pytle 
• 2 krabice papír� 
• nápln� do tiskárny 
• tvrdé papíry (na diplomy atd.) 
• pronájem haly a platba za reklamu v hale 
• tisk reklamy na ú�astnická tri�ka 
• fixy 
• tvrdé desky pod zápisy 
• zajistí JKO s PSO na za�átku kv�tna 

− Zeptat se v hale �VUT, zda-li není k dispozici n�jaké ozvu�ení, zajistí PBA 
− Výroba štítk� na poháry 

• velikost podstavc�: 9,0 x 3,0cm; 8,0 x 3,0cm; 7,5 x 3,0 cm 
• velikost kole�ka na emblém: pr�m�r 2,5cm  
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− Ješt� jednou oslovíme rozhod�í, zda-li s tím po�ítají a kv�li odhlášení 6. rozhod�í, jestli 
nev�dí o náhradníkovi 

− Ješt� jednou oslovíme všechny �leny volejbalového oddílu pomocí SMS, kdo p�jde 
reprezentovat (p�ípadn� pomoci s organizací) na turnaj 

− Geoinformatika.sk – za vytišt�ní reklamního banneru do haly budeme požadovat reklamní 
kampa� na turnaj 

− Domluvit fakturu na využití reklamního prostoru u p. Korbelá�e, zajistí PSO 
− Reda – faktura, urgence, zajistí PBA 
− SGS – vyú�tování, zajistí PBA 
− Turnajová tri�ka se nakonec poda�ila (zm�na odstínu barvy na logu se povedlo – p�íšt� ur�it� 

použijeme tuto barvu!) 
− Zaslání diplomu a ceny do SGS Sokolov, zajistí PBA 
− Nové vytišt�ní diplomu pro MCK (12. místo), zajistí PBA 
− Pou�ení pro p�íští ro�ník: 

• Šatny zp�ístupnit bez klí�� (problém s odnesením klí�e zam�ené šatny) 
• Rozhod�í by m�li dostat samostatnou šatnu 
• Zlepšit zapisování výsledk�, pr�b�žn� do po�íta�e a na nást�nku, do programu 

za�adit kontroly zadávání výsledk�! 
− �lánek o turnaji viz http://www.maestroclub.cz/2008052602-volejbal-6.-rocnik-

volejbaloveho-turnaje-geodetu-a-kartografu.html  
− �lánek zašleme partner�m ke zve�ejn�ní (Zem�m��i�, Geoinformatika.sk, Rsport, 

gama.fsv.cvut.cz), zajistí PSO 
− Úkol trvá 

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 
− objednáme 25 lístk� na nejbližší volný termín (Vinohrady – Jist� pane minist�e), zajistí PBA 
− pokusíme se ohlédnout po jiných divadlech, které umož�ují platbu na fakturu (nap�. Dejvické 

divadlo s Trojanem, Divadlo v Dlouhé, atd.), zajistí PBA, JKO, PBR 
− 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!“ 
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• text na p�ední stranu „Blahop�ejeme“ 
− ve spolupráci s Filipem Novákem zajiš�uje JKO 
− 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 

− 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, …) 

− Úkol trvá 
JU/VV2004–26: Další sch�ze výkonného výboru  

− prob�hne v termínu: 
• stanovení pravidelného termínu sch�zí – POSLEDNÍ POND	LÍ V M	SÍCI 
• p�íští sch�ze  

• pond�lí 30.6.2008 18:30 u Petry Bromové (Praha – Kolovraty) 
• pond�lí 4.8.2008 18:30 
• pond�lí 25.8.2008 18:30 
• pond�lí 29.9.2008 18:30 
• pond�lí 3.11.2008 18:30 
• pond�lí 1.12.2008 18:30 

Dlouhodobé úkoly:  

Zapsal : Petr Sou�ek 
 
V Praze dne 26.5.2008 


