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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 

Termín: Pondělí 11.5.2009  18:30-22:00 

Místo konání: u Petra Pavlů, Praha 10 – Kolovraty 

 

Účast:  

Konečná Jana, Ing. 

Souček Petr, Ing., Ph.D. 

Pavlů Petr, Ing., CSc.  

Bartošová Pavla, Ing. (od 18:45 do 20:45) 

 

Hosté:  

 Růžičková Lucie, Ing. (předsedkyně kontrolní komise) 

 

 Omluveni: 

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:  

 05. června 2009 

 pošleme článek o turnaji GK2009, zajistí JKO, úkol trvá 

 04. září 2009 

 27. listopadu 2009 

 Kolovratský měsíčník (Blanka Oujezdská, info@kolovraty.cz) 

 Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 

 5/2009: zašleme informaci o domácích zápasech MPD2009 a připravovaném 

kurzu inline bruslení, úkol splněn 

 6/2009: zopakujeme informaci o inline bruslení a přidáme informace o 

domácích zápasech MPD2009, 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 Lucie Růžičkové 

 Předsedkyně KK nepodala žádnou zprávu. Připravuje ustavující schůzi kontrolní komise, 

která byla zvolena na členské schůzi.   

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: 

 Čečil 500,-Kč za soukromý dres na bowling, připomene JKO 
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TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

 nyní zveřejníme informace o 

 letní sezóně 

 letním cvičení pro ženy 

 fotografie z akcí (nohejbal, nové dresy, atd.) 

Nové úkoly:  

JU/VV2008–99: Mechanické kovové počítadlo 

 Výroba kovového počítadla (2ks) pro potřeby utkání nohejbalu a turnajů ve volejbale, zadáno 

u B. Stárka 

 Výroba číslic řezáním na plotru, domluveno s Michalem Kirchnerem 

 Zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–100: Změna nastavení emailové adresy kk@maestroclub.cz  

 Volba nové kontrolní komise – změna emailů 

 Zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–101: Ukončení členství členů 

 Na základě stanov musíme členům, kterým jsme ukončili členství, zaslat informaci o 

vyloučení.  

 Členům, kteří ukončili členství pomocí odhlášky, zašleme informaci standardním dopisem 

 Členům, kterým bylo ukončeno členství na členské schůzi ze strany klubu, bude zasláno 

doporučeným dopisem 

 Sestavení dopisu členům, zajistí PSO 

 Odeslání dopisu bývalým členům, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–102: Prodloužení elektronického podpisu 

 V průběhu května dojde k ukončení platnosti elektronického podpisu Petru Součkovi, Janě 

Konečné a Pavle Bartošové 

 Každý z členů VV zajistí jeho prodloužení 

 Zajistí PSO, JKO, PBA 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–103: Teplákové soupravy pro členy nohejbalového oddílu 

 Zjistíme cenu a možného dodavatele, např. DDSport, zajistí PSO 

 Následně provedeme průzkum mezi členy nohejbalového oddílu (případně můžeme i mezi 

volejbalisty), nepředpokládáme různé varianty, zajistí PSO 

 Spoluúčast členů na nákupu souprav bude cca. 90% podle nákupní ceny.  

 Úkol trvá 

JU/VV2008–104: Volejbalový turnaj 13.6.2009 - pozvánka 

 http://osadausr.cz/  

 Na 99% se turnaje nezúčastníme, poděkujeme za pozvání, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–105: Spolupráce se sdružením Paraple 

 http://www.paraple.cz/  

 První akce se koná ve čtvrtek 4.6.2009 

 Článek s možností příspěvku na konto Paraple a pomoc při akci dáme na web, zajistí PSO 
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 Úkol trvá 

JU/VV2008–106: nákup sanitárních prostředků na kurt Na Parkáně 

 Na WC Na Parkáně zakoupíme: 

 Plastový kbelík 

 Hadr na podlahu 

 Toaletní papír 

 Savo univerzál 

 Zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–107: Areál koupaliště Kolovraty 

 Bude provozovat p. Polák 

 Pavel Polák, 603/588 956, koupaliste.uvaly@seznam.cz  

 Předběžná cena kurtů:  

 Cena pronájmu jednoho kurtu na jednu hodinu Beach volejbalu bude přibližně 120 - 

130,- kč a kurt na nohejbal 80,-Kč.  

 V případě vaší možnosti by bylo možné udělat permanentku, kde jedna hodina na 

beach volejbal by stála 100 - 110,- Kč. 

 Pokusíme se zjistit termín otevření a možnost pravidelného využívání areálu, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–108: ABL podzim 2009 – existence družstva „C“ 

 Pavla Bartošová a Markéta Fillerová přerušují svojí činnost v bowlingovém družstvu C pro 

podzimní sezónu.  

 Musíme najít kapitána týmu „C“ a dostatek členů týmu 

 V současné době v týmu „C“ zůstávají Jiřka Součková, Lucka Růžičková a Pavla Rudová 

(nepravidelně kvůli synovi) 

 Zajistí KKO, ve spolupráci s Jiřkou a Luckou 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–109: Kvalifikace regionálního mistrovství ABL 

 http://www.ablweb.cz/info/finale-regionu-i5/  

 Termín: 1.-3.6.2009 kvalifikace 

 Pokusíme se zajistit platbu na fakturu, abychom nemuseli platit na místě, zajistí KKO 

 Článek na web s pozvánkou připravíme, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–110: Vyúčtování jarní části ABL plus tréninků za 1.pololetí 2009 

 Provedeme vyúčtování, zajistí JKO ve spolupráci s KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–111: Amatérské turnaje (volejbal a nohejbal) v Uhříněvsi 

 Připravíme plakáty (s Přemkem Jindrákem) a webové stránky na naše letní turnaje, zajistí 

PSO 

 Následně rozešleme pozvánky a umístíme na různé weby 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–112: Letní voda 

 Termín: Pátek 10.7.2009 - Sobota 18.7.2009: Letní vodácký zájezd 

 Pokusíme se zjistit možnost sjetí polské řeky Bóbr, zajistí PSO 

 http://www.raft.cz/clanek.aspx?ID_clanku=508 

 http://www.raft.cz/clanek.aspx?ID_clanku=509 
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 http://www.raft.cz/clanek.aspx?ID_clanku=806 

 http://www.raft.cz/polsko/bobr.aspx  

 http://sn.bluehost.cz/akce/2003/Bobr/hydro.html 

  

 Zkusíme se zeptat na cenu dopravy, http://www.mujweb.cz/sport/jarousek/, zajistí PSO 

 Jaroslav Skoupý, Tel: 271961324 nebo 603455672       E-mail: ahojjaro@atlas.cz    

jarousek@razdva.cz  

 Úsek: 

 Úsek:  Wleń (184řkm)  - Nowogród Bobrzański (37řkm), tj. cca. 147km 

 Obešleme potencionální účastníky 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–113: Dotace od ČSRS 

 do 15.6.2009 se musí odeslat dohoda o dotaci na ČSRS, zajistí JKO 

 bylo nám přiznáno 2900,-Kč 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–114:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2008–95: Informace z Konference Českého nohejbalového svazu 2009 

 Do 31.10.2009 musí všechny oddíly sdružené v ČNS aktualizovat své členství v ČNS, 

registrace oddílu bude nově zpoplatněna jednorázovým poplatkem ve výši 1500,-Kč (pro 

soutěže řízení KNS).  

 V roce 2010 se uvažuje o hráčské registraci.  

 Úkol trvá 

JU/VV2008–96: Dětský den 2009 v Kolovratech 

 Proběhne sobota 30.5.2009 od 13.hodin 

 Zařadíme se po bok ostatních organizátorů (pomůžeme s organizací – např. u vstupu, plnění 

tašek s cenami, grafikou, atd.) 

 Mediálním partnerem se stane Country radio 

 „Pytlíkování“ cen do tašek proběhne nejspíše ve čtvrtek 28.5.2009 večer, ještě bude 

potvrzeno  

 Vytvoření záznamových kartiček bylo provedeno 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–98: Letní sezóna – volejbal  

 Zjistíme, zdali hráči volejbalového oddílu chtějí hrát spíš šestkový volejbal nebo beach, 

průzkum zájmu zajištěn 

 Rozeslání členům o letní sezóně ve volejbale, vytvoření článku na webu s výší předplatného 

420,-Kč, zajistí JKO 

 Na základě průzkumu objednáme 2hodiny v neděli na kurtu Na Parkáně (dodatek ke smlouvě 

se ZŠ), zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–77: Nohejbalové soustředění   

 Pro nohejbalový oddíl 

 Nabídka od tří sportovních areálů: 

http://www.raft.cz/clanek.aspx?ID_clanku=806
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 http://www.sport-jicin.cz/  

 http://www.hotelsportzruc.cz/sportovni-areal.php  

 http://www.kolecko-krivoklat.wz.cz/  

 Termín: 7.-10.5.2009 

 Vybrali jsme si Křivoklát 

 Viz http://www.maestroclub.cz/2009032102-nohejbal-sportovni-soustredeni-nohejbaloveho-

oddilu---informace.html  

 Objednali jsme ubytování pro 8 členů, 2 kurty na celý den (pátek, sobota, neděle), na jeden 

z večerů objednána grilovaná krůta 

 Faktura za celé soustředění by měla přijít na naší adresu 

 Kontrolu zaplacení 1000,-Kč za soustředění 

 Soustředění proběhlo, viz článek na webu  

 Úkol splněn 

JU/VV2008–78: Seminář pro trenéry   

 Seminář pro trenéry (23.-26. duben 2009) 
 http://nohejbal.org/files/odborne_komise/Obecny%20zaklad%20sportovniho%20treninku.doc 

 http://nohejbal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=664&Itemid=38 

 Cena 1500,-Kč (zaplatí klub) 

 Klub na seminář vyšle Petra Součka 

 Seminář úspěšně proběhl 

 Petr Souček získal osvědčení o úspěšném absolvování teoretické části licence B 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–79: Přátelské utkání v bowlingu s BC Uhříněves 

 http://bowl.blog.cz/rubriky/bc-uhrineves  

 Sestavíme cca. 2 týmy 

 termín na červen, oslovení členů bowlingového oddílu, sestavení článku na webu s 

pozvánkou 

 Zajišťuje KKO 

 Přátelské utkání v bowlingu domluveno 

 Zamluvena herna Na Ovčíně (4 dráhy) na čtvrtek 11.6.2009 19:00 – 22:00 

 Obě družstva sestaví 2 týmy a sehrajeme vzájemná utkání, nejspíše každý s každým 

 Vytvoříme článek na web, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–80: Webhosting – navýšení webového prostoru  

 Z důvodu zaplnění 1,81GB z 2,0GB budeme kontaktovat provozovatele s otázkou na 

možnost navýšení a za jakých podmínek 

 Zaslali jsme dotaz, v současné době je v řešení u dodavatele 

 Navýšení na 2,5GB provedeno 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–82: schůze PTU 

 Přišla pozvánka na termín VH PTU - 20.5.09 od 17 hod 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–83: Členská schůze (jaro 2009) 

 Termín: neděle 26.4.2009 od 15:00 

 Rozpis dokumentů a věcí, co mají jednotliví členové zajistit: 

 Volba zapisovatele, ověřovatelé zápisu, volební komise, usnesení – zajistí, připraví 

Petr Pavlů 
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 Kontrola usnesení z minulé členské schůze  - zajistí, připraví Petra Bromová 

 Výroční zpráva o činnosti klubu za rok 2008  - zajistí, připraví Petr Souček 

 Zpráva o činnosti kontrolní komise  - zajistí, připraví Petra Bromová 

 Kontrola plnění plánu činnosti na rok 2008  - zajistí, připraví Pavla Bartošová 

 Zpráva o hospodaření klubu v roce 2008  - zajistí, připraví Jana Konečná  

 Ukončení členství na základě čl. III.5a stanov klubu  - zajistí, připraví Jana Konečná 

 Volba kontrolní komise (funkční období 1.5.2009 - 30.4.2011)  - zajistí, připraví 

Petr Souček 

 Volba členů kontrolní komise  - zajistí, připraví Petr Souček 

 Volba předsedy kontrolní komise  - zajistí, připraví Petr Souček 

 Informace o činnosti klubu za období leden-duben 2009  - zajistí, připraví Petr 

Souček 

 Informace o hospodaření klubu za období leden-duben 2009  - zajistí, připraví Jana 

Konečná 

 Informace k Zooadopci a její další podpoře ze strany klubu  - zajistí, připraví Petr 

Pavlů 

 Rezervace restaurace SportKlub zajištěno 

 Pozvánka na webu, viz http://www.maestroclub.cz/2009032302-pro-cleny-Clenska-schuze-

klubu---pozvanka.html  

 Mail s pozvánkou všem členům 

 Potvrzení počtu příchozích (občerstvení) 

 Zajištění plátna a projektoru, zajištěno u Filipa Nováka 

 Zápis ze schůze je u ověřovatelů, až bude ověřen zašle zápis společně s prezenční listinou 

JKO 

 Vystavení na web společně s ostatními materiály, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–84: Digitální kamera 

 Uvažujeme o nákupu digitální kamery, která by sloužila pro potřeby sportovních oddílů, na 

vyhodnocení tréninků, záznam utkání atd. 

 Uvažujeme v cenové relaci do 15 000,-Kč 

 Kamil zašle typ kamery, který používá v zaměstnání – Canon FS11 

 Zjistíme vhodný typ kamery i u jiných výrobců – Panasonic, typy kamery zaslány, bohužel 

žádné se nám nelíbily 

 Nejspíše bychom zvolili typ Canon LEGRIA FS21, 

http://www.canon.cz/For_Home/Product_Finder/Camcorders/flash_memory/LEGRIA_FS21/

index.asp (případně je možné ještě vyšší typ FS22, která má místo 16GB paměti 32GB) 

 Pokusíme se kameru ještě půjčit na bowlingové utkání 11.6.2009, zajistí PSO 

 Zajišťuje PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–86: Přátelské utkání v nohejbale s ABC Bráník 

 Termín: sobota 28.3.2009 13:-16:00 

 prohráli jsme 2:4 

 Článek viz http://www.maestroclub.cz/2009040201-nohejbal-posledni-generalka-na-

nohejbalovou-soutez-proti-abc-branik.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2008–87: MAVL 2008-09 

 Volejbalové družstvo bude hrát baráž o setrvání v šesté lize MAVL 

 Náš tým díky jednomu vítězství uhájil příslušnost k 6. Lize 

http://www.maestroclub.cz/2009032302-pro-cleny-Clenska-schuze-klubu---pozvanka.html
http://www.maestroclub.cz/2009032302-pro-cleny-Clenska-schuze-klubu---pozvanka.html
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http://www.canon.cz/For_Home/Product_Finder/Camcorders/flash_memory/LEGRIA_FS21/index.asp
http://www.maestroclub.cz/2009040201-nohejbal-posledni-generalka-na-nohejbalovou-soutez-proti-abc-branik.html
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 Článek viz http://www.maestroclub.cz/2009041901-volejbal-mavl-2008-2009---boje-o-

udrzeni-v-seste-lize.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2008–90: ZOOadopce 

 Pokračování v ZOOadopci otevřeme na členské schůzi 

 Následně se rozhodneme pro pokračování, nebo pro ukončení této aktivity 

 Na základě jednání na členské schůzi ukončíme tuto aktivitu a nahradíme něčím jiným 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–91: Zájezd do vinného sklípku 

 Zkusíme opět stejný jako v loňském roce (Kobylí) 

 Kontaktování p. Křivky 

 Zkusíme dva termíny 3.-5.4. a 17.-19.4.2009 

 Následně budeme realizovat pouze 1 termín dle časových možností p. Křivky a ubytování a 

členů 

 Vybrali jsme 1 termín 17.-19.4.2009 

 Viz článek http://www.maestroclub.cz/2009032201-pro-cleny-putovani-za-vinem-aneb-

navsteva-vinneho-sklipku---pozvanka.html  

 Návštěva sklípku zajištěna u p. Křivky 

 Přihlásilo se 10 lidí (6 členů a 4 veřejnost) 

 v současné době zajišťujeme ubytování 

 akce proběhla, článek na webu viz  

 Úkol splněn 

JU/VV2008–93: Výroba delších nohejbalových tyček 

 Délka 120cm (kvůli tréninku bloku a smeče) 

 Dáno do výroby 

 Zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–67: Inventura majetku k 31.12.2008 

 ve spolupráci s kontrolní komisí 

 inventura je ve finální fázi, kompletace 

 inventarizační protokol byl podepsán (některý materiál byl z důvodu opotřebovanosti 

odepsán a vyřazen z inventury) 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–68: Členské příspěvky na rok 2009 

 výzva k platbě (termín do 31.1.2009) zaslána 

 v průběhu února bude zaslána upomínka 

 zatím zaplatilo 45 členů ze 70, upomínka zaslána 

 čekáme na zaplacení od cca. 12 lidí 

 poslední výzvu zašleme do 5.4.2009, zaplacení do 15.4.2009 – v opačném případě budeme 

nuceni tyto členy vyloučit na členské schůzi 

 viz členská schůze, dále viz bod JU/VV2008–83: Členská schůze (jaro 2009) 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–53: Kalendáře klubu 2010 

 zjištění informací ohledně možnosti tisku atd. (viz zaslané otázky), zajistí KKO 

 Zaslané otázky: 

 Kdy je ideální zaslat podklady pro tvorbu kalendářů na rok 2010? 

http://www.maestroclub.cz/2009041901-volejbal-mavl-2008-2009---boje-o-udrzeni-v-seste-lize.html
http://www.maestroclub.cz/2009041901-volejbal-mavl-2008-2009---boje-o-udrzeni-v-seste-lize.html
http://www.maestroclub.cz/2009032201-pro-cleny-putovani-za-vinem-aneb-navsteva-vinneho-sklipku---pozvanka.html
http://www.maestroclub.cz/2009032201-pro-cleny-putovani-za-vinem-aneb-navsteva-vinneho-sklipku---pozvanka.html
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 V jakém grafickém formátu je nejlépe připravit podklady? 

 V jakém tvaru je nejlépe zaslat podklady (jen fotografie nebo nějak upravené)? 

 Jaký program používají na tvorbu kalendářů (případně jestli bychom jej mohli 

použít)? 

 My bychom měli zájem o stolní kalendáře (nejspíše 14ti denní) 

 V jakém stavu je nejlépe dodat podklady k vazbě? Je nutné vytisknout? Nebo zajistí 

i tisk? Za jakých finančních podmínek? 

 Získali jsme následující údaje: 

 Email: sydokon@seznam.cz 

 Nejlépe 14denní kalendář (vyjde levněji) 

 Musíme zaslat email s informacemi (formát fotek),  

 Dostaneme zpět rozpočet 

 Uvažujeme o cca. 50-200ks 

 Počet fotografií potřebných na kalendář: cca. 26ks plus obálka 

 Email zaslán, bez reakce 

 Pokusíme se spojit telefonicky, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

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 

mailto:sydokon@seznam.cz
www.ddsport.cz
http://www.erima-teamsport.cz/
http://www.erima-teamsport.cz/
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 po obdržení barevného vzorku odsouhlasíme tento návrh a objednáme dresy s termínem 

dodání do konce března 2009 

 Finální objednávka zaslána, dodání do 10 dnů od data 5.3.2009 

 Dresy by měly přijít každým dnem 

 Dresy dorazily, zatím jsme s nimi maximálně spokojeni, viz 

http://galerie.maestroclub.cz/index.php?id=view&idfoto=1&dir=2009.04-MPD2009-

Kolovraty-3-kolo-Oaza-D&foto=peso-p1010002.jpg  

 viz také http://www.ddsport.cz/tymy.html?kolekce=1  

 Úkol splněn 

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

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

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

PSO 

 realizace: jaro 2009 (nejspíše březen 2009) 

 lavičky od TJ přivezeny 

 zadána výroba konstrukce s nohama u B. Stárka 

 upevnění u kurtu bude realizováno v sobotu 4.4.2009 od 9:00 

 Úkol splněn 

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 

 Bohuslav Veverka [ veverka.bohuslav@volny.cz ] 

 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, zjištěno 

 pokusíme se zjistit cenu i u REDY 

 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  

http://galerie.maestroclub.cz/index.php?id=view&idfoto=1&dir=2009.04-MPD2009-Kolovraty-3-kolo-Oaza-D&foto=peso-p1010002.jpg
http://galerie.maestroclub.cz/index.php?id=view&idfoto=1&dir=2009.04-MPD2009-Kolovraty-3-kolo-Oaza-D&foto=peso-p1010002.jpg
http://www.ddsport.cz/tymy.html?kolekce=1
http://volejbal-gk2009.maestroclub.cz/
mailto:veverka.bohuslav@volny.cz
http://www.ab-plus.cz/
mailto:mknyplova@ab-plus.cz
http://www.maestroclub.cz/
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 Zadní část: 4ks loga (Gefos, Česká Třebová, ČVUT, Zeměměřič) plus web turnaje 

„volejbal-gk2009.maestroclub.cz“ 

 Grafické podklady v CDR a náhled v PDF, zajištěno 

 Přišla nabídka od portálu http://www.geodezia.org/ na možnost stát se mediálním partnerem 

 Souhlasí s dalším mediálním partnerem 

 Zašleme možnosti a požadavky, zajištěno 

 Startovné 500,-Kč (studenti)/1000,-Kč (ostatní) 

 Do konce týdne 15.3.2009 připravíme finální verzi webu (s plakátem a systémem na 

přihlašování),  

 Zajištění podkladů pro potisk pytlíku, zajištěno 

 Za reklamní předmět pro všechny účastníky zvolíme sportovní pytlík, finální objednávka na 

potisk do 22.3.2009 (termín dodání do konce dubna 2009 

 Zajištění lékaře (MUDr. Broukal), zajištěno 

 MUDr. Rostislav Broukal [ broukal@cmail.cz ] 

 Zajištění rozhodčích (loňští rozhodčí), bylo zajištěno 6 rozhodčích (Kateřina Bádalová 

[caatcha@centrum.cz] na poslední chvíli účast odřekla – zůstává 5):  

 Strachanová Ivana [ ivana.strachanova@o2.com ] 

 Jaroslav Lhoták [ jaroslav.lhotak@ssuar.cz ] 

 Václav Kobliha 

 Alena Pechá [ apechacek@email.cz ] 

 Diana Vanickova [ vanickova.327@centrum.cz ]  

 Zajištění občerstvení (Vojíř, Mnichovice), zajištěno 

 Jarda Vojíř, +420 777 696 290 

 Pepa Kubát, +420 607 667 343 

 Zajištění reklamních bannerů (velikost 150x50px, velikost 468x120px (do 40 kB), velikost 

493x56px), zajištěno, rozesláno mediálním partnerům 

 Sestavení reklamních smluv pro partnery, sestaveno, zasláno partnerům k podpisu společně 

s fakturou 

 Potřebujeme zajistit potisk reklamních předmětů. Vzhledem k ceně potisku u firmy (Marcela 

Knyplová mknyplova@ab-plus.cz) zkusíme realizovat u firmy Reda 

 Zjistíme, zda-li Reda stále tiskne i na cizí předměty 

 Pokud nebude možné tisknout na cizí předměty, tak celou zakázku realizujeme u 

firmy Reda 

 Zvolili bychom kombinaci bavlněných tašek s krátkým a dlouhým uchem (poměr 

1:1), celkem 200ks, což by mělo odpovídat cca. 10 500,-Kč 

 Je možné vybrat z několika druhů tašek: 

 Textilní s krátkým uchem 

 Bavlněná s krátkým uchem 

 Bavlněná s dlouhým uchem 

 V souvislosti s tímto úkolem zjistíme další firmy, které by mohli realizovat potisk reklamních 

předmětů, zajistí LRU 

 Tašky jako reklamní tašky dorazily. 

 Nákup pohárů, zajistí JKO 

 Výroba štítků na poháry, zajistí JKO ve spolupráci s Filipem Novákem 

 Papíry do tiskárny na fotografie, zajistí PSO od T. Stoklasy 

 Sraz hráčů a pomocníků z řad členů, 7:30 před halou ČVUT v Dejvicích, zajistí PSO 

 Zajištění fotografa, pokusíme se zeptat Filipa Nováka, zajistí PSO 

 Zajištění cen (4 dárkové balíčky plus víno pro všechny týmy), zajistí JKO, KKO a PSO 

 Domluvení reklamních bannerů (Zeměměřič), zajistí PSO 

 Restaurace zamluvena (Na staré Faře, jako v loňském roce) 

 Reklamní bannery, které jsme tiskli, a diplomy, vytištěny a přiveze je Pavla na turnaj 

 Seznam věcí na turnaj s informací, kdo co vezme, zajistí PSO 

http://www.geodezia.org/
mailto:broukal@cmail.cz
mailto:ivana.strachanova@o2.com
mailto:jaroslav.lhotak@ssuar.cz
mailto:apechacek@email.cz
mailto:vanickova.327@centrum.cz
mailto:mknyplova@ab-plus.cz
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 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/VV2006–234: 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,  

 Domluvíme schůzku do konce ledna 2009 (musíme zjistit, zda-li je o projekt ze strany J. 

Varadiho zájem),  

 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,  

 Projekt pro nespolehlivost J. Varadiho zastavujeme! 

 Domény bowlingova-skola.com, bowlingova-skola.eu, bowling-school.com a bowling-

school.eu nebudeme dále platit 

 Doménu bowlingova-skola.cz si necháme, ale nebudeme na ní v současné době provozovat 

žádný portál, přesměrujeme na maestroclub.cz,  

 Po osobním rozhovoru s J. Varadi při 2. hracím dni ABL jsme ještě čekali na možnost zaslání 

materiálů a pokračování spolupráce, vzhledem k tomu, že opět žádné materiály nedorazily, 

tak opravdu projekt ukončujeme, 

 Email o ukončení projektu J. Varadi odeslán, bez odezvy  

 Projekt ukončen, webová adresa http://www.bowlingova-skola.cz je trvale přesměrována na 

http://www.maestroclub.cz  

 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   

http://www.bowlingova-skola.cz/
http://www.maestroclub.cz/
http://www.dnv-praha.cz/planek.html
http://www.dnv-praha.cz/planek.html
http://www.maestroclub.cz/2007111502-spolecenske-akce-navsteva-divadla-na-vinohradech.html
http://www.maestroclub.cz/2007111502-spolecenske-akce-navsteva-divadla-na-vinohradech.html
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 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),  

 pokusíme se ohlédnout po jiných divadlech, které umožňují platbu na fakturu (např. Dejvické 

divadlo s Trojanem, Divadlo v Dlouhé, atd.),  

 pokusíme se domluvit 20 lístků na termín 25.6.2009, zajišťuje PBA ve spolupráci s J. 

Růžičkou 

 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 16. května 2009 


