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Program schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:  Středa 3.12.2008  18:30 
Místo konání: u Pavly Bartošové, Praha 10 – Petrovice, Milánská 459, byt č. 18 - p. Rezková (panelák 
naproti autobusové zastávce, vchod druhý zleva. Spojení - autobusová zastávka NOVÉ PETROVICE: ze Skalky  bus 271 
(směr Háje), z Hájí bus 271 (směr Skalka), bus 240,  z Kolovrat - na zastávku Sídliště Petrovice, pak přestoupit na nějaký 
bus,co jede z Hájí, nebo dojít pěšky ;-)) 
 
Kontrola úkol ů z minulého zápisu z jednání VV MAESTRO CLUBU Kolovraty 
(http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_svv2008) 
 
Nové úkoly:  

JU/VV2008–44: European City Guide 

− Přišel dopis s prosbou o upřesnění kontaktních údajů klubu kvůli zařazení do European City 
Guide 

− Na základě získaných skutečností (http://www.mesec.cz/tiskove-zpravy/european-city-guide-
stale-sali-klienty/) nebudeme reagovat! 

− Úkol splněn 

JU/VV2008–45: Přihláška do nohejbalového Městského přeboru družstev 2009 

− přihlášky do soutěží MPD 2009 se přijímá 13. ledna 2009 od 16. hod. na PTU. „Současně 
v 18. hod. proběhne volební konference VV KNS. Vyzýváme zájemce o práci ve VV, aby 
oznámili svou kandidaturu na sekretariát. Po volební konferenci ČNS (tj. během prosince) 
budou rozeslány dokumenty k soutěžím /Rozpis, TK, HS/. Pokud budou schváleny změny 
v základních dokumentech, abychom je stihli zpracovat.“  V souvislosti s touto výzvou jsem 
byl současným členem VV KNS Miloslavem Šnídlem (miloslav.snidl@seznam.cz, předseda 
SK JENŠTEJN o.s.) osloven, zda-li bych nechtěl do VV KNS Praha kandidovat.  

− Úkol trvá 

JU/VV2008–46: Pokuty z účasti v nohejbalovém Městském přeboru družstev 2008 

− Vzhledem k drobným chybám v zápisech z utkání MPD2008 – přesně z utkání č.1 (chyba 
typu F), 13 (E), 25(E) a 40(E) nám byla vyměřena pokuta ve výši 170,-Kč.  

• chyba typu E – použití nepředpisového formuláře, případně hrubé chyby v zápise 
(chybějící výsledek, název družstva, neoznačení startu hráče ap.), pokuta 50,-Kč 

• chyba typu F – drobné chyby v zápise (datum, kolo, čas apod.) 
− Částku ve výši 170,-Kč je nutné zaplatit KNS Praha nejpozději v den přihlášení do dalšího 

ročníku 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–47: Přijmutí nových členů 

− Noví členové klubu: 
• Jana Tichá (volejbalový oddíl) 
• Jan Moravec (volejbalový oddíl) 

− Úkol trvá 

JU/VV2008–48: Možnost zařazení do termínového plánu akcí ČSRS 

− do 12.12.2008 je možné zaslat na ČSRS (csrs@cstv.cz) informace o plánovaných akcích na 
rok 2009, možnost případně spolupráce s Klubem zdraví OZP (http://www.ozp.cz/pro-
klienty/programy-primarni-prevence/klub-zdravi-ozp/), viz aktuální informace od ČSRS 
(soubor AKTINF02-2008.doc)  

5. Příprava termínového plánu akcí 
 
Výkonný výbor ČSRS připravuje termínový plán akcí na 1. pololetí 2009. Pokud máte zájem, aby do plánu byly zařazeny i Vámi 
pořádané akce, sdělte nám nejpozději do 12.12.2008 tyto údaje:  
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- název a charakteristika akce 
- termín a místo konání 
- v případě potřeby termín a adresa pro zasílání přihlášek 
- účastnický poplatek či startovné  
- případně další doplňující informace  
 
Termínový plán akcí zveřejníme na našich webových stránkách. 
Vybrané akce, které svým charakterem přesahují místní rámec a účastní se jich ve větší míře veřejnost, mohou být zařazeny do oblasti 
spolupráce s OZP a můžete na jejich uspořádání obdržet finanční příspěvek   Kromě toho obdrží každý účastník akce, který prokáže, že 
je pojištěncem OZP, zvláštní dárek. Pokud chcete, aby Vámi vybraná akce byla zařazena do programu spolupráce, sdělte nám to. 
Vzhledem k tomu, že spolupráce s OZP se bude týkat celého roku 2009, je nutno uvést i akce, které se uskuteční v 2.pololetí 2009 
(chcete-li, aby byly do programu zahrnuty). 

− Úkol trvá 

JU/VV2008–49: Platba za webhosting maestroclub.cz  

− Speciální webhosting - maestroclub.cz varianta Enterprise od 24.09.2008 do 23.11.2009 
zdarma měsíců: 2, cena 1427,- Kč s DPH 

− Úkol trvá 

JU/VV2008–50: Projednávání problematiky jednotlivých sportovních oddílů 

− Projednání problematiky jednotlivých oddílů:  
• Bowlingový oddíl: Kamil Konečný 
• Volejbalový oddíl: Jana Konečná 
• Nohejbalový oddíl: Petr Souček 
• Oddíl inline bruslení: Hana Nováková 

− Úkol trvá 

JU/VV2008–51:  

−  
− Úkol trvá 

JU/VV2008–52:  

−  
− Úkol trvá 

 


