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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:  Pondělí 2.2.2009  18:30-21:30 
Místo konání: u Jany Konečné, Praha 10 – Kolovraty 

 
Účast:  

Konečná Jana, Ing. 
Souček Petr, Ing., Ph.D. 
Pavlů Petr, Ing., CSc. 
Bartošová Pavla, Ing. 
 

Hosté:  
 

 Omluveni: 
 Bromová Petra, Ing. (předsedkyně kontrolní komise) 

Konečný Kamil (člen výkonného výboru) 
 

Výkonný výbor rozhodl :  

Průběžné – trvalé úkoly:  

TU/VV2004–1: Redakční uzávěrky časopisů 
− Kolovratský zpravodaj (Blanka Oujezdská, info@kolovraty.cz) 

• Uzávěrky:  
• 06. března 2009 

• pošleme článek o plese 2009, zajistí PSO 
• 05. června 2009 
• 04. září 2009 
• 27. listopadu 2009 

− Kolovratský měsíčník (Blanka Oujezdská, info@kolovraty.cz) 
• Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 

• 2/2009: zašleme informace o společenském plese, cvičení pro ženy a bowlingu, 
zasláno, úkol splněn 

• 3/2009: zašleme informace o cvičení pro ženy, zajistí JKO, úkol trvá 
− Uhříněveský zpravodaj (Eva Škrdlová, Eva.Skrdlova@p22.mepnet.cz, http://uhrinevesky-

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

− Náš REGION (http://www.nasregion.cz/, jarosova@nasregion.cz ) 
− Zeměměřič (Radek Petr, 603 787 118, zememeric@ini.cz, http://www.zememeric.cz/ ) 
− Katastr (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.geobusiness.cz/) 
− Zápraží (http://www.zaprazi.eu), sportovní rubriku zajišťuje Jiří Káš, kas.jiri@rsport.cz  

TU/VV2004–2: Informace od předsedy KK Petry Bromové 
− Předsedkyně KK nebyla na schůzi přítomna.   

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.   

− Do příští schůze zkontrolujeme: 
• Platby předplatitelů za zimní sezónu 2008/2009 zaplaceny (Dlouhý, Rudová, 

Mašková zaplatili 2. splátku) 
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TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 
− nyní se opět zdá, že nástěnku budeme moci dále využívat 
− v současné době tam visí výsledky nohejbalové turnaje a upoutávky na cvičení pro ženy a 

společenský ples 

Nové úkoly:  

JU/VV2008–71: Výměna odkazů s portálem http://www.nekuracke-restaurace.cz  

− nevyužijeme 
− Úkol splněn 

JU/VV2008–72: Členské průkazy 

− úprava designu, respektive textových informací zobrazených na průkazu 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–73: Odevzdání účetní závěrky na PTU 

− Odevzdat účetní závěrku na PTU do 13.3.2009 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–74: Sleva z členského příspěvku 

− Na dotaz členky, zda-li je možná sleva z členského příspěvku, musíme odpovědět záporně, 
neboť to neumožňují stanovy klubu. 

− Odpověď zašleme, zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–75: Volejbalové publikace  

− Viz http://www.hanikvolleyball.cz/cz/clanky/kdo-je-kdo/internetovy-obchod-va/e-shop.html  
− 1ks DVD 

• Dlouho očekávané DVD o problematice kondiční přípravy od Mgr. Miroslava 
Vaváka, PhD. cena: 250 Kč 

− 1ks kniha 
• Volejbalové trůny a kanály: Kniha, která čtenářům přibližuje názory, úvahy a dojmy 

Zdeňka Haníka, hlavně kolem jeho působení u reprezentace mužů v období 
přípravy a absolvování ME 2001, ale nejenom o něm. Dále obsahuje mnoho 
fotografií předního fotografa Martina Sidorjaka. cena: 350 Kč 

− objednávku zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–76: Doobjednávka bowlingových dresů 

− 2ks L, číslo 2 (Stanislav Čečil – 1x soukromí) 
− zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–77:  

−  
− Úkol trvá 

 
Pokračující úkoly:  

JU/VV2008–58: školení hospodářů PTU 

− 15.ledna 2009 proběhne školení hospodářů na PTU 
− školení se zúčastní hospodář klubu Jana Konečná 
− Jana Konečná se zúčastnila, podala krátkou zprávu, viz dále bod JU/VV2008–73 
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− Úkol splněn 

JU/VV2008–59: odevzdat členkou základnu 

− do 20.1. odevzdat členskou základnu na PTU 
− Zasláno 18.1.2009 e-mailem, 21.1.2009 potvrzen z PTU import 70 členů 
− Úkol splněn 

JU/VV2008–61: Tvorba grafických klubových materiálů 

− Jak dále zpracovávat grafické klubové materiály? 
− Zejména jde o diplomy, plakáty, pozvánky na turnaje, ples, PF, atd. 
− V současné době jde zejména o plakát na Volejbalový turnaj GK2009 
− Zkusíme zaslat email s prosbou všem členům klubu (symbolická odměna) 

• Email rozeslán, s malou odezvou, dále řeší PSO 
− Plakát GK2009, zajistíme do konce února 2009 
− Zjištění komerčních cen tvorby plakátů (grafická studia, atd.) 

• Zjišťovali jsme u více firem, zatím přijatelná nám přijde nabídka společnosti 
http://vatiklan.cz/, další jednání o možnosti spolupráce JKO, PSO 

− Úkol trvá 

JU/VV2008–62: Nový nohejbalový magazín 

− viz http://www.nohecmagazin.cz/  
− napíšeme na web krátký článek s představením portálu 
− viz http://www.maestroclub.cz/2009013103-nohejbal-nohec-magazIn---novy-nohejbalovy-

magazin.html  
− Úkol splněn 

JU/VV2008–63: PF2009 od ostatních 

− zveřejníme na našem webu aneb Kdo si na nás vzpomněl... 
− viz http://www.maestroclub.cz/2009013104-kronika-pf2009-aneb-kdo-si-na-nas-vzpomnel-

....html  
− Úkol splněn 

JU/VV2008–64: Bowlingový hráč/hráčka roku 2008 

− vyhlášení na plese 
− budeme odměňovat pouze nejlepšího hráče a hráčku tj. 2x500,-Kč poukázku na bowlingové 

dráhy 
− Tisk poukázek, poukázky vytištěny, připraveny k předání na plese 
− Úkol splněn 

JU/VV2008–66: Nákup prodlužováku a magnetů 

− prodlužovací kabel na 220V k počítadlu do tělocvičny 
− magnety k nástěnce do tělocvičny, viz http://www.magsy.cz/product/12373.barevny-magnet-

pr-20x5-mm/ (zakoupeno 100ks bílých a 100ks modrých) 
− zboží objednáno, přišlo na adresu klubu v minulých dnech 
− Úkol splněn 

JU/VV2008–67: Inventura majetku k 31.12.2008 

− ve spolupráci s kontrolní komisí, zajišťuje JKO 
− inventura je v realizaci 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–68: Členské příspěvky na rok 2009 
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− výzva k platbě (termín do 31.1.2009) zaslána 
− v průběhu února bude zaslána upomínka, zajistí JKO 
− kontrolu zajišťuje JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–69: ABL jaro 2009, družstvo A 

− družstvo MAESTRO CLUB A v jarní sezóně ABL 2009 nastoupí ve 2. lize ABL (místo 
původního přeboru), místo v soutěži nám nabídl tým, který odchází do soutěží ČBA 

− termíny viz http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=abl_jaro2009.php  
− Úkol splněn 

JU/VV2008–70: Cvičení pro ženy v roce 2009  

− připravíme článek na web 
− viz článek http://www.maestroclub.cz/2009011803-relaxacni-cviceni-cviceni-pro-zeny-v-

roce-2009.html  
− 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.  

− Petr Souček se stal místopředsedou Pražského nohejbalového svazu a členem výkonného 
výboru 

− startovné zaplaceno převodem z účtu 
− tým do soutěže přihlásíme, družstvo přihlášeno do 4. třídy MPD (městského přeboru 

družstev) 
− Úkol splněn 

JU/VV2008–52: Výroba členských průkazů 

− Na začátku ledna 2009 vyrobíme další sadu členských průkazů (další výroba bude cca. 
v polovině roku) 

− Po získání všech průkazových fotografií (chybí ještě Josef Hesse) necháme vyrobit grafické 
podklady (Filip Novák) 

− Následně vyrobíme průkazy pro členy (plus průkaz pro Kamila Konečného, bez informace o 
KK) 

− Provedli jsme revizi údajů na členském průkazu a od další edice dojde k následujícím 
změnám: 

• z přední strany bude vypuštěna položka „Funkce:“, 
• na přední straně bude nahrazen text „klub rekreačních sportovců“ textem „sportovní 

klub“, 
• na zadní straně bude nahrazeno číslo 911 za správné 977, 
• na zadní straně bude přidán text „člen ČNS“.  

− Koordinaci s Filipem Novákem zajišťuje PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–53: Kalendáře klubu 2010 

− zjištění informací ohledně možnosti tisku atd. (viz zaslané otázky), zajistí KKO 
− Úkol trvá 
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JU/VV2008–55: Složení kontrolní komise v období 2009-2011 

− Vratislav Filler s předstihem oznámil, že v dalším období již nebude kandidovat do KK 
− pokusíme se zajistit jiného člena (např. Markéta Fillerová) 
− Kontaktovali jsme Markétu Fillerovou, která s nabídkou kandidatury do KK souhlasila 
− Dále oznámila Petra Bromová, že v dalším období již nebude kandidovat do KK 
− Kontaktovali jsme Lucku Růžičkovou, která s nabídkou kandidatury do KK souhlasila 
− Kontaktovat potencionální členy KK s dotazem na možnost převzetí funkce předsedy KK, 

zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–32: Bowlingový turnaj O putovní pohár 

− Termín: sobota 17. ledna 2009 15:00 – 18:00 
− 3 hodiny, 4 dráhy 
− Herna: Vojkov zamluvena, zajištěno 
− Vytvoření článku na webu s pozvánkou, viz http://www.maestroclub.cz/2008121802-

bowling-5.-rocnik-bowlingoveho-turnaje--o-putovni-pohar-prezidenta-klubu----
prihlasky.html  

− malý pohár pro vítěze (bowlingová figurka), máme 
− cedulka na malý pohár pro vítěze 
− diplom (grafický návrh zajistil Kamil), tisk  
− úprava propozic turnaje (zjednodušení určování pořadí, přidání kvalifikačních her), 

schváleno, jsou přílohou zápisu 
− vystavení propozic na webových stránkách 
− tabulka pro zapisování výsledků dle nových propozic (nejspíše tabulka v Excelu) 
− ceny: pro každého zakoupíme tatranky (zbyly nám z nohejbalového turnaje), malé 
čokoládové drobnosti pro první 3 hráče, 

− akce proběhla 
− viz článek http://www.maestroclub.cz/2009011801-bowling-putovni-pohar-prezidenta-klubu-

ma-noveho-majitele.html  
− smlouva o zapůjčení putovního poháru podepsána 
− štítek na putovní pohár vyroben 
− Úkol splněn 

JU/VV2008–33: Pravidelné bowlingové tréninky v 1. pololetí 2009 

− termíny (1x měsíčně) 
− zamluvení heren 
− počkáme ještě cca. 14 dní tj. do 15.-20.12. na termínovou listinu ČBA, minimálně lednový 

termín určitě zajistíme, pokusíme se ještě před klubovým turnajem 
− lednový trénink proběhl 9.1.2009 na Vojkově 
− termíny vybereme na základě znalosti jarních termínů ABL (počkáme do konce ledna 2009) 
− tréninky budou trvat 1hod a budeme zamlouvat 4 dráhy, využijeme pondělí a středu (pozor 

na schůzi VV) 
− vyzkoušíme herny Na Vojkově, případně Benice, Ovčín [pokusíme se domluvit lepší cenu při 

zamluvení na ½ roku dopředu] 
− termíny na první pololetí roku 2009, zajistí KKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–36: Lyžařský zájezd 2009 

− Místo: Mladé Buky 18.-22.2.2009 
− Pokusíme se domluvit, že akci opět zajistí Radana Ilčenková 
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− Zatím se nám nepodařilo kontaktovat ZŠ, počkáme do neděle 18.1.09, následně musíme 
hledat náhradní řešení 

− ZŠ Mladé Buky, nelze (budou malovat) 
− Náhradní řešení: http://levnenahory.cz/ (Mladé Buky) 
− Viz článek http://www.maestroclub.cz/2009012601-ostatni-cestovni-zazitky-pojedte-s-nami-

na-hory--kam--kdy-.html  
− Přihlášeno: 8 dospělých + 1 dítě 
− Termín: čtvrtek až neděle 
− Odjezd ve čtvrtek, auto zajistí PSO a KKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–39: Finále jednotlivců ABL 

− termín: 5. a 6.1.2009 – kvalifikace 
− připravíme článek s upoutávkou na tuto akci 
− článek viz http://www.maestroclub.cz/2008111504-bowling-regionalni-finale-abl---

kvalifikace.html  
− po otevření obsazovačky zaslat neprodleně informaci všem členům bowlingového oddílu 

mailem 
− v příštím roce se pokusíme domluvit pro členy platbu hromadně předem z klubu, členové 

následně zaplatí klubu 
− proběhlo za účasti 9 členů, článek o akci  
− článek viz http://www.maestroclub.cz/2009011503-bowling-regionalni-mistrovstvi-

jednotlivcu-abl-2008-praha-stredni-Cechy.html  
− Úkol splněn 

JU/VV2008–26: Akce Prodej zboží 

− zkusíme na podzim Moiru atd. 
− zatím dorazily ceníky od firem: Moira, Senzor, Botas (ještě čekáme na Klimatex a Litex) 
− Akci s článkem na web připravíme, viz http://www.maestroclub.cz/2008112001-prodej-

zbozi-nabidka-zbozi-od-firem-moira--litex--klimatex--botas-a-sensor.html  
− Akci využilo 12 členů, za cca. 20tisíc, objednáno zboží od firem Moira, Litex a Sensor   
− Několik ks zboží od firmy Sensor (pro Miladu Grácovou) nedorazilo, pokusíme se zjistit, 

zda-li ještě zboží přijde 
− Zboží bude až v příští sezóně, doobjednávku rušíme 
− Úkol splněn 

JU/VV2008–27: Členská schůze 

− termín: neděle 7.12.2008 15:00 
− kvůli uzavření restaurace Kolovratská Rychta je schůze přesunuta do Sportklubu Kolovraty 
− vytvoření dokumentů a materiálů na schůzi, rozdělení atd. : 

• Program (pozvánka, web, mail),  
• Zpráva o činnosti KK (+ kontrola usnesení z minulé členské schůze),  
• Dílčí zpráva o hospodaření,  
• Dílčí zpráva o plnění plánu činnosti na rok 2008,  
• Návrh funkčních požitků členům VV, KK a členům klubu, /zde se vyskytl problém 

s novelou zákona, kdy se z funkčních požitků musí platit zdravotní pojištění – 
musíme promyslet/ 

• Plán činnosti na rok 2009,  
• Rozpočet klubu na rok 2009 (dresy nohejbal, členské příspěvky 
• Dílčí zpráva o činnosti klubu 
• Zajištění plátna a projektoru (u Filipa Nováka) - zajištěno 
• Doplnění kontrolní komise - zajištěno 
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• Volba zapisovatele, ověřovatelů, návrhové komise, volební komise, návrhy 
usnesení,  

• Objednání chlebíčků na Rychtě (podle přihlášených),  
− program: doplnění KK (za Lucii Musilovou), kandidátem na uvolněné místo člena KK se stal 

Michal Kirchner – krátké představení kandidáta zašle Michal Kirchner do 10.11.2008 
− Od Lucie Musilové musíme zajistit rezignační dopis 
− Objednány studené mísy (místo chlebíčků) 
− Sejdeme se na místě ve 14:30 
− Materiály z členské schůze, viz 

http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_cs2008  
− Zápis je ověřen, spolu s registračním listem bude podepsán ověřovateli 
− Úkol splněn 

JU/VV2008–30: Nohejbalové dresy 

− pro příští sezóny bychom si rádi pořídili nové nohejbalové dresy 
− cca. 12-15ks 
− velikosti a čísla následně zjistíme u členů nohejbalového oddílu, zajistí PSO 
− grafický návrh je připraven, je přílohou zápisu 
− podrobnější informace o dresech (potisk, materiál, atd.) jsou přílohou zápisu 
− případně si nechat zaslat barevný vzorník, vzor materiálu 
− objednáme cca. 15ks 
− na základě oslovení několika firem (Ddsport, Erima, Sportway, INA sport, Errea, atd.) jsme 

do užšího výběru zvolili firmy Ddsport (www.ddsport.cz) a Erima (www.erima-
teamsport.cz) 

− Cenová nabídka od firmy Ddsport:  
• dres v ceně 360 Kč bez DPH + 50 Kč za materiál Coolmax. 
• trenýrky v ceně 220,- Kč bez DPH + 30 Kč za materiál Coolmax 
• tj. celkem 660,-Kč bez DPH = 785,40Kč s DPH za 1ks  
• za 15ks tj. cca. 12tisíc Kč 

− Pokusíme se zajistit sponzora, jehož logo bychom vytiskli na dresy, zajistí všichni členové 
VV 

− velikostní vzorky zaslány zpět 
− necháme si zaslat barevný vzorek, necháme zpracovat grafický návrh  
− objednat plus 3ks navíc (platba až v roce 2009) 
− přišel grafický návrh od firmy Ddsport. Máme k němu několik připomínek: 

• trošku bych zvětšil vertikální mezeru mezi textem "maestroclub.cz" a "MAESTRO 
CLUB KOLOVRATY" 

• trošku bych zvětšil nápis "MAESTRO CLUB KOLOVRATY" 
• trošku bych zmenšil číslo na zádech trička 
• na rukávu chybí silueta nohejbalisty – doplnit, vzhledem k modré barvě bychom 

volili siluetu v bílé barvě 
• logo sponzora budeme konzultovat přímo se sponzorem, kvůli tisku na modrou 

barvu, problematika zobrazení blesku přes název firmy (bíle x transparentně)  
− připomínky zašleme firmě Ddsport 
− požádáme o barevný vzorek 
− poslední grafický návrh je OK, viz příloha zápisu 
− po obdržení barevného vzorku odsouhlasíme tento návrh a objednáme dresy s termínem 

dodání do konce března 2009, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–31: Doplnění laviček na kurt Na Parkáně 

− schůzka s pí Svobodovou proběhla (lavičky můžeme umístit na námi vytipovaná místa) 



  09_svv_02_zapis.doc 

  Strana č. 8/12 

− Lavičky by měl mít Sokol Kolovraty, který by je poskytl, domluvit s panem starostou, zajistí 
PSO 

− realizace: jaro 2009 (nejspíše březen 2009) 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–21: Volejbalový turnaj GK 2009 

− volné termíny v hale ČVUT (v období 4.-6.2009),  
− harmonogram školního roku ČVUT 

• zkouškové období od 1.6.2009 
− Termín: sobota 23.5.2009 
− Hala ČVUT zamluvena, před akcí ještě upřesníme, na koho bude vystavena faktura 
− Vytvoříme kostru webových stránek, zapracujeme připomínky členů VV (informace pro 

partnery, doplnění partnerů), vytvořeno, viz http://volejbal-gk2009.maestroclub.cz/    
− Rozešleme informaci o termínu všem účastníkům min. ročníků, zasláno 
− GEFOS – generální partner, zajištěn 
− Další partneři (Č. Třebová, Azimut), zajištěni (pokusíme se získat další – zejména 

z účastníků minulých ročníků) - všem loňským účastníkům byl poslán email, bez odezvy  
− Bohuslav Veverka – patron akce, zajištěn 
− pokusit se najít jiný vhodný reklamní předmět (místo triček), viz katalog REDA 
− pokusíme se domluvit zaplacení haly katedrou mapování a kartografie, zajištěno u vedoucího 

katedry M. Humla 
− pokusíme se najít další předměty vhodné jako reklamní předměty pro účastníky (např. 

diplomatka, tričko, ručník): 
• objevili jsme firmu www.ab-plus.cz, Marcela Knyplová, mknyplova@ab-plus.cz  
• máme nabídku na 150ks textilních nákupních tašek i s potiskem za cca.  13 000,-Kč 
• po prolistování katalogu se nám ještě více líbí bílý pytlík sportovní za stejnou cenu 
• zjistíme, jestli je možný stejný potisk, zajistí JKO 
• pokusíme se zjistit cenu i u REDY, zajistí PBA 

− Objednávka na pronájem haly ČVUT zašle Katedra mapování a kartografie, informování p. 
Korbeláře, zajištěno 

− domluvení zaslání objednávky (na halu a reklamní prostor) s H. Škárovou, zasláno, 
přislíbeno zaslání objednávky 

− Reklamní předmět na turnaj – potisk: 
• Přední část: naše logo plus text „Pořadatel turnaje ...“ a náš web 

www.maestroclub.cz  
• Zadní část: 4ks loga (Gefos, Česká Třebová, ČVUT, Zeměměřič) plus web turnaje 

„volejbal-gk2009.maestroclub.cz“ 
• Grafické podklady v CDR a náhled v PDF, zajistí PBA 

− Přišla nabídka od portálu http://www.geodezia.org/ na možnost stát se mediálním partnerem 
• Souhlasí s dalším mediálním partnerem 
• Zašleme možnosti a požadavky, zajistí PSO 

− Úkol trvá 

JU/VV2008–22: Společenský ples 2009 

− termín: pátek 6. února 2009 
− zamluvení termínu u správce sálu (pí Šímová), zamluveno 
− plakáty, zajistí PBA (ve spolupráci s Přemkem Jindrákem) 
− zkusit oslovit možné sponzory 
− zkusit domluvit schůzku s majitelem / provozovatelem sálu U Boudů (kvůli možnému 

zamluvení restaurace), majitel v nemocnici – budeme kontaktovat v příštím týdnu, zajistí 
PSO 
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− připravíme dopis pro sponzory (možnost vstupenek za reklamní finance) připraven – je 
přílohou zápisu 

− dopis pro sponzory následně rozešleme firmám (DoDo, Metrans, herna Vojkov, prodejna 
čajů Medunka, Horka, Generali, LTLinek, Terminal Trans, atd.), rozesláno 

− hudba (FoFo) zamluvena (ještě budeme kontaktovat před termínem plesu) 
− předtančení (dle finančních možností): 

• skupina od Pavly Bartošové (2500 – 4000,-Kč pro 4 lidi, 2 vystoupení za večer), 
zjistíme, jestli jsou schopni dát doklad, pokusíme se získat doporučení na další 
skupiny 

• pokusíme se získat doporučení na další skupiny (Máca) 
• na základě zjištěných skutečností tento ročník předtančení dělat nebudeme 

(necháme si jej až na příští jubilejní 10. ročník) 
− Připravíme webové stránky do 20.12.2008, zapracujeme připomínky členů VV 
− Připravíme plakáty, pozvánky, vstupenky do 15.12.2008 

• Plakát: velikost A3 / A4  (stejné jako loni), počet ks: 15 + 15 
• Pozvánka: velikost 10,0x21,5 cm (stejné jako loni) , počet ks: 800 
• Vstupenka: velikost 6,1x21,1 cm (stejné jako loni) , počet ks: 130+40 

− Prodej lístků bude možný v kolovratském Infocentru, zajištěno 
− Půlnoční překvapení (d---) :-) 
− Poznámky k plakátu: 

• ztlumíme „stopy“ 
• změníme barvu z fialové na modrou 

− Na plesu bude vyhlášení nejlepších bowlingových hráčů, budeme odměňovat pouze 
nejlepšího hráče a hráčku po 2x500,-Kč.  

− Lístky do tomboly, počet 2600ks + 200ks na samolepkách (tisk plus rozřezání), Vilimovský, 
ještě přiděláme 400ks lístků (do 3000), vytištěny a smotány 

− Zajištění fix na textil (nevypratelné), zajištěno 
− Jídelní a nápojový lístek, restaurace U Boudů, zajištěn, visí na webu 
− Šatnářka, oslovena vnučka p. Vilimovského, zajištěna, ještě požádat o tlf. nebo mail, 

abychom se mohli domluvit na podrobnostech, zajištěno 
− Uvaděči ke vstupu, zajištěna dcera Petra Pavlů 
− Smlouva na pronájem sálu s MČ + klíče, domluveno předání na čt. 4.2. 
− Květinová výzdoba s pí Schallerovou, zajištěno 
− Tombola: 

• Sportklub, poukázka, zajištěno 
• Nákup – salámy, utopence, dorty, zajistí PPA 
• vodácké potřeby (pádlo, lodní pytel), HIKO, zajištěno 
• Partneři (Dr. Dudek, ...), zajištěno 

− Roznesení pozvánek proběhne do neděle 18.1.2009, plánek s rozdělením rajónů, rozneseno  
− Motání lístků do tomboly, termín: 19.1.2009 18:00 u Jany a Kamila Konečných 
− Přišla nabídka od společnosti Jafra cosmetics wladarova@seznam.cz na možnost získání 

poukázek do tomboly, schůzka s ukázkovým líčením proběhne 23.1.2009 v 17 hod ve studiu 
v ulici V Jirchářích 

− Příprava rozpočtu plesu (s ohledem na nákup tomboly), zpracován 
− Smlouva s OSA, zajistí PSO, odeslání zajistí JKO 
− Pomoc s přípravou plesu: členové VV, Petra Bromová, Přemek Jindrák, Jiřka Součková, V. a 

M. Fillerovi 
− Tiskárna (Filip Novák): zajistí PSO 
− Tiskárna na fotky (Tomáš Stoklasa), zajistí PSO 
− Ubrusy, vázy, atd., zajistí JKO 
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− Stojánky A5 (potřebujeme více stojánku kvůli malému sálu), pokusíme se zakoupit, zajistí 
PSO 

− Vyhlášení v rozhlase (zbývají ještě volné lístky), zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2008–8: Archiv klubových fotografií 

− všichni členové VV, kteří mají fotografie z klubových akcí, tak je v originální velikosti 
doručí Petrovi Součkovi a ten vyrobí Archiv fotografií na DVD 

− Fotografie byly předány, kompletaci a vypálení na DVD připravíme, 
− Některé fotografie ještě chyběly (od autorů Filip Novák, Petr Majer, Lucie Musilová), 

pokusíme se získat, zajistí PSO 
− Sesbírali jsme fotografie z velké většiny klubových akcí: 

• celkem cca. 15tisíc fotografií, velikost cca. 19,0GB z 175 akcí 
• pouze z 1 akce se nám nepodařilo sehnat žádnou fotografii v originální velikosti, 

z dalších 15 akcí nám několik fotografií v originále chybí 
− Počkáme do konce roku 2008, následně vytvoříme archiv na DVD 
− Připravíme 1ks pro Pavlu, 1ks do archívu a reklamní článek s možností prodeje na webu, 

zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–279: Termínovaný účet u Raiffeisenbank 

− zjišťujeme možnosti zřízení termínového účtu 
− oslovili jsme banku s dotazem, má nás v nejbližších dnech oslovit pí Popelková, zajišťuje 

JKO 
− schůzku kvůli dovolené paní Popelkové a členů výkonného výboru uskutečníme v měsíci 

srpnu. Předběžné informace od pí. Popelkové – úroková sazba by se pohybovala (pro částku 
do 100.000 Kč) okolo 1,5% 

− schůzku domluvíme po dovolené tzn. začátek 9/2008, schůzku domluví JKO – navrhované 
termíny 14.10., 15.10. nebo 17.10. od 16,30 hod – paní Popelková dne 29.9. není v práci, 
budu zkoušet 30.9. (telefon 233 326 827) 

− Pokusíme se zaslat email (info: náš účet 103 102 72 00/5500, volné prostředky cca 80-100 
tis. Kč, Ič 26525721), zajistí PSO 

• jméno a příjmení: Jana Popelková 
• pozice: podnikatelský poradce 
• telefon: 233 326 827 
• mobil: 603 808 958 
• e-mail: jana.popelkova@rb.cz  

− Podařilo se nám kontaktovat pí Popelkovou. Ze zaslaných nabídek na termínové vklady jsme 
si pro naše účely nevybrali. Jediná pozitivní zpráva: od února 2009 nebudou zpoplatněny 
informativní emaily, které využíváme k zasílání informací o zůstatku 

− Poděkujeme, že nabídku termínovaných vkladů nevyužijeme, zasláno 
− Úkol splněn 

JU/VV2006–270: Publikace Úspěšný trenér 

− http://www.grada.cz/katalog/kniha/uspesny-trener/  
− Cena: 949 Kč 
− pokusíme se knihu zajistit k recenzi, zajistí PSO 
− a ještě se nám líbí publikace http://www.grada.cz/katalog/kniha/volejbal_5473/ , zajistí PSO 
− před tím na web umístíme několik recenzí různých knížek, zajistí celý VV 

• Volejbalové publikace 
• http://www.maestroclub.cz/2008120202-s-volejbalovou-tematikou-recenze-

knihy-plazovy-volejbal-oldrich-kaplan-a-milan-dzavoronok.html 
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• Recenze knihy Volejbal - Oldřich Kaplan – připravena v RS na vydání 13.12. 
• další publikace (Průpravná a herní cvičení ve volejbalu, Volejbal I., Volejbal 2 

- učební texty pro školení trenérů, DVD - Volejbal útok, DVD - volejbal 
přihrávka), viz články na webu http://www.maestroclub.cz/2009020101-s-
volejbalovou-tematikou-recenze-knihy-prupravna-a-herni-cviceni-ve-
volejbalu---rostislav-hanzelka.html, atd. 

− Úkol splněn 
JU/VV2006–258: Promítání volejbalového DVD  

− Na závěr volejbalového zimní sezóny se pokusíme uspořádat opět promítání volejbalových 
DVD, zájem o akci zajistí JKO – přesun na začátek zimní volejbalové sezony (září, říjen 08) 

− promítání DVD naplánujeme nejspíše na listopad / prosinec 2008.  
− Úkol trvá 

JU/VV2006–247: MIS - úpravy 

− u zaznamenávání bowlingových náhozů: 
• ABL rozdělit na jaro a podzim, splněno 
• udělat „frontend“ pro výsledky z bowlingových akcí (např. link do článku), splněno 
• aktualizace bowlingového bloku na základě nové směrnice o uznávání náhozů 

− grafy z bowlingových výsledků, ve výrobě 
− vlastní realizace 
− ještě zbývají bowlingové grafy, budou implementovány ve „volnějším“ období 
− Úkol splněn 

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

− vzájemná spolupráce, podmínky 
− finance: reklama, atd. 
− návrh dohody připraven, nyní prochází připomínkovým řízením v rámci VV 
− návrh ze strany klubu odeslán J. Varadimu, čekáme na vyjádření 
− redakční systém prakticky připraven, upravuje se design 
− První články do systému zaslány a vloženy do RS 
− Z webu odstraníme vzorové 3 smyšlené články, odstraněny 
− Na web přidáme horní banner, přidán 
− Po výše uvedeném budeme iniciovat schůzku s J. Varadim, zajistí KKO 
− Domluvíme schůzku do konce ledna 2009 (musíme zjistit, zda-li je o projekt ze strany J. 

Varadiho zájem), zajistí KKO 
− Vyjádření J. Varadiho musíme získat do doby, než budeme muset platit další fakturu za 

domény bowlingova-skola.cz, atd. (doména je zaplacena do 22.03.2009), v opačném případě 
budeme požadovat zaplacení dalšího roku od J. Varadiho, případně ukončíme tento projekt, 
zajistí KKO 

− 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 
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− 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/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, …) 

− Úkol trvá 

Dlouhodobé úkoly:  

Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 6. února 2009 


