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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 

Termín: Pondělí 10.8.2009, 18:45-20:45 

Místo konání: u Petra Součka, Praha 10 – Kolovraty  

 

Účast:  

 Bartošová Pavla, Ing. 

Konečná Jana, Ing. 

Konečný Kamil 

Pavlů Petr, Ing., CSc.  

Souček Petr, Ing., Ph.D. 

 

Hosté:  

Fillerová Markéta (člen kontrolní komise) 

 

 Omluveni: 

Růžičková Lucie, Ing. (předsedkyně kontrolní komise) 

 

Výkonný výbor rozhodl:  

Průběžné – trvalé úkoly:  

TU/VV2004–1: Redakční uzávěrky časopisů 

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

 Uzávěrky:  

 04. září 2009 

 pošleme článek o nějakém turnaji, zajistí JKO  

 úkol trvá 

 27. listopadu 2009 

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

 Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 

 8/2009: zašleme informace o turnajích volejbalu a nohejbalu, zasláno, vyšlo 

 9/2009: zašleme informaci o cvičení pro ženy po prázdninách a nohejbalových 

utkáních MPD v Kolovratech, termín 24.8.2009, 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 

 Náš REGION (http://www.nasregion.cz/, jarosova@nasregion.cz ) 

 Zaslána informace o prázdninovém cvičení pro ženy  a letní turnaje, úkol splněn 

 Zeměměřič (Radek Petr, 603 787 118, zememeric@ini.cz, http://www.zememeric.cz/ ) 

 Článek o GK turnaji 2009 vyjde v čísle 8/2009, článek i fotografie zaslány, úkol 

splněn 

 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 podala zprávu o připravované schůzi kontrolní komise, kterou plánuje po 

prázdninách.  

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 

mailto:info@kolovraty.cz
mailto:info@kolovraty.cz
mailto:Eva.Skrdlova@p22.mepnet.cz
http://uhrinevesky-zpravodaj.praha22.cz/o-zpravodaji.html
http://uhrinevesky-zpravodaj.praha22.cz/o-zpravodaji.html
http://www.nasregion.cz/
mailto:jarosova@nasregion.cz
mailto:zememeric@ini.cz
http://www.zememeric.cz/
mailto:zememeric@ini.cz
http://www.zememeric.cz/
mailto:josef.hnojil@geoinformace.cz
http://www.geobusiness.cz/
http://www.zaprazi.eu/
mailto:kas.jiri@rsport.cz


  09_svv_08_zapis.doc 

  Strana č. 2/11 

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: 

 Dále se provede kontrola vyúčtování ABL a letní sezóny volejbalu: uhrazeno vše 

kromě Stanislava Čečila (připomínku zašle JKO) a Petra a Jiřky Součkových (bude 

hrazeno fakturou z ČÚZK) 

 Dále se provede kontrola plateb za zboží Litex, Botas.  

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

 nyní zveřejníme informace o 

  

Nové úkoly:  

Nové úkoly:  

JU/VV2008–124: Účast v nové sezóny MAVL 2009/2010 

 Rozeslání informací hráčům, JKO 

 Nutnost přihlášení do konce září 2009 

 Budeme chtít získat min. 8 lidí – v opačném případě budeme vážně uvažovat o odhlášení z 

ligy 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–125: volejbalový turnaj GK2010 – termín  

 V hale ČVUT jsou volné následující termíny: sobota 8., 15. a 22. května 2010 

 Z těchto termínů jsme vybrali: 22. května 2010, objednání zajistí PBA 

 Vyvěšení na web, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–126: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha Kolovraty na období 2009-

2011 

 Náš klub byl osloven Ing. Michaelou Konečnou, zda-li bychom měli zájem o spolupráci 

v projektu „Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha Kolovraty na období 

2009-2011“ 

 V současné době se připravuje projekt s termínem podání 30.9.2009 

 Návrh projektu je k dispozici na http://www.kckompas.estranky.cz/ 

 Dotazy, připomínky ráda zodpoví pí Konečná, misakonec@seznam.cz  

 Do 15.9.2009 je z naší strany potřeba: 

 Napsat pár (cca. 10) vět o našem klubu, které by mohly být uvedeny v komunitním 

plánu a dále kontakty na vedení klubu, zajistí PSO  

 Úkol trvá 

JU/VV2008–127:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2008–122: nákup náhradních díků k nohejbalové a volejbalové síti 

 Náhradní ocelové lanko - nános, délka 13,5m - 220,00Kč bez DPH 19% 

 Nestandardní ocelové lanko - nános, délka 16m - 270,00Kč bez DPH 19% 

 Objednané věci přišly 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–123: nabídka nohejbalové obuvi od firmy Botas 

http://www.kckompas.estranky.cz/
mailto:misakonec@seznam.cz
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 Viz článek http://www.maestroclub.cz/2009062601-prodej-zbozi-nabidka-nohejbalovych-

bot-od-firmy-botas.html  

 zboží přišlo, kontrola plateb viz úkol TU/VV2004–3  

 Úkol splněn 

JU/VV2008–124: Aktualizace a vkládání nových článků na webových stránkách klubu 

 Diskutováno o stavu vkládání nových článků na webové stránky www.maestroclub.cz  

 Do příští schůze VV členové výboru promyslí možnost zvýšené motivace pro členy klubu, 

aby přispívali na webové stránky. Jedná se zejména o informace o uskutečněných akcích tj. 

účastech na turnajích, v soutěžích, dalších klubových akcích atd. Zmíněna možnost finanční 

motivace za sepsání článku, odměnění 1x ročně nejčastějších přispěvatelů, atd. 

 Dohodli jsme, že je účelnější psát články kratší, ale za to aktuální tj. aby se na webu objevily 

co možná nejdříve. Ideálně do druhého dne, reálně do týdne max. 14 dní.  

 Dohodli jsme se, že úplně postačí krátký článek, který se skládá z:  

 Úvodníku (1 odstavec, 2-3 věty), který se objeví na hlavní stránce 

 Fotografie (velikost 120x120px), která se objeví u článku. Může se jednat např. o 

fotografii ilustrační, obrázek k tématu, atd. 

 Krátkého textu (opět stačí 1 odstavec, 3-5 vět), který se zobrazí po kliknutí na 

článek. V tomto textu stačí okomentovat výsledky, atd. Pokud se jedná o sportovní 

událost, tak se pod krátký text připojí výsledky.  

 Ukázkou mohou být např. články 

 http://www.maestroclub.cz/2009070602-bowling-jana-konecna-nejlepsi-

zenou-na-park-holiday-cup.html  

 http://www.maestroclub.cz/2009070601-bowling-bowlingovy-turnaj-vecerni-

ruze-na-radave.html  

 Můžeme např. uspořádat soutěž k 10. výročí klubu 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–116: Nákup knížek se sportovní tématikou 

 1) Výkon a trénink ve sportu, Autor: Josef Dovalil a kolektiv, 199,-Kč 

 http://librarius.cz/vykon-a-trenink-ve-sportu-p-39598.html  

 2) Psychologie sportu 2. vydání, Slepička, Pavel - Hošek, Václav, 209,-Kč 

 http://www.knihy-dvd.cz/index.php?page=cat&backpage=cat&idx=21030  

 3) Pedagogika sportu, Autor: Svoboda, Bohumil, 205,-Kč 

 http://www.almanachlabyrint.cz/knihy/77552/pedagogika-sportu/  

 Objednány 4 knížky: 

 Výkon a trénink ve sportu, Autor: Josef Dovalil a kolektiv,  http://librarius.cz (279,-

Kč, placeno přes účet), knížka přišla 

 Psychologie sportu 2. vydání, Slepička, Pavel - Hošek, Václav, 

http://www.alescenek.cz (placeno na dobírku), knížka přišla 

 Psychologie sportu - Hátlová Běla, Slepička Pavel, Hošek Václav, 

http://knihy.abz.cz (placeno přes účet, 264,- Kč), knížka přišla 

 Psychologie sportu 2. vydání, Slepička, Pavel - Hošek, Václav, http://knihy-dvd.cz 

(placeno přes účet, 268,-Kč), knížka zatím nepřišla, pokusíme se o vrácení peněz 

 Pedagogika sportu, 2. vydání, Autor: Svoboda, Bohumil, http://www.alescenek.cz, 

knížka přišla 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–117: Sportuj s námi 

 Opět vyhlášeno konkurzní řízení Sportuj s námi, PTU 

 Nejspíše opět přihlásíme vodácký zájezd Berounka 2009 

 Nutné odeslat do 5.9.2009, zajistí JKO 
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 Úkol trvá 

JU/VV2008–118: ABL jaro 2009 

 Články od týmů A a C, zajistí PBA a KKO, termín: 31.7.2009 

 S tímto bodem úzce souvisí další bod JU/VV2008–124 

 Úkol splněn 

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 

 Počítadlo je ve vývoji, nyní se čeká na dodání číslic, které budou nalepeny na kovové části 

počítadla.  

 V současné době jsou čísla vyrobena, čeká se na kompletaci s podstavcem 

 Zajistí PSO 

 Úkol trvá 

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

 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.  

 Připraven grafický návrh, který je přílohou zápisu.  

 Materiál: pružný materiál, něco jako „teplákovina“ 

 Zašleme do DDsport se žádostí o vzorek materiálu a velikostí, zajistí PSO 

 Dotaz s naší představou a prosbou o zaslání kalkulace odeslán, zatím bez reakce. Upomínku 

zašle PSO 

 Cena za jednu soupravu je 928,-Kč s DPH 

 Dále řešíme velikosti a materiál, zajistí PSO 

 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 

 Článek o možnosti spolupráce, viz  http://www.maestroclub.cz/2009060401-pro-cleny-

spoluprace-se-sdruzenim-centrum-paraple.html  

 Uvidíme, kolik finančních prostředků vybereme a podle toho domluvíme předání, 

konzultovat budeme s Filipem Novákem, zajistí PSO 

 Článek o akci Běh pro paraple, viz http://www.maestroclub.cz/2009061001-pro-cleny-

10.rocnik-beneficni-akce-beh-paraple.html (účast na akci Petr Souček, Filip Novák a Jana 

Konečná) 

 Dne 2.7.2009 zaslána ještě jedna upomínka všem členům 

 Doposud jsme obdrželi platby ve výši 2500,-Kč a 1 objednávku na trička 

 Trička předána (5ks pro 3 členy) 

 Zajistíme předání finančních prostředků, domluvíme s Filipem Novákem, 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:  

http://www.paraple.cz/
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 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 

 Kolaudace areálu proběhne v úterý 9.6.2009 

 Následně se pokusíme zamluvit následující termíny: 

 Sobota 8.8.2009 10:00 – 18:00, oba kurty na klubový turnaj v beach volejbalu 

 Čtvrtek 19:00 – 21:00, v období 25.6. – 31.8.2009, jeden kurt na beach volejbal 

 Náhodně, jeden kurt na nohejbal 

 V současné době není areál ještě zkolaudován, není možné jej využívat a tudíž jsme nic 

neobjednávali (stejně to vypadá, že volejbal a nohejbal bude spíše příležitostní) 

 Areál otevřen, budeme využívat výjimečně dle možností a zájmu členů 

 Úkol splněn 

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) 

 vyčkáme do srpna 2009, kdy je nutné nahlásit přihlášky do podzimní ABL 

 Céčko můžeme přihlásit prakticky kamkoliv a kdykoliv, není nutné za každou cenu hlásit do 

Záběhlic, můžeme např. na půl sezóny přerušit 

 Rozhodnutí necháme společně s rozhodnutím o soupiskách Áčka a Béčka.  

 V současné době se situace má takto: 

 Áčko je přihlášeno do 3.F ligy v regionu Praha/Střední Čechy, 

http://www.ablweb.cz/info/kdo-kdy-a-kde-i2/  

 Béčko je přihlášeno do přeboru Záběhlice v regionu Praha, 

http://www.ablweb.cz/info/kdo-kde-a-kdy-i59/  

 Céčko zatím nepřihlášeno (respektive odhlášen z divize Záběhlice), do konce srpna 

se rozhodneme, zdali přihlásíme i tento tým a to buď do divize Záběhlice C 

(http://www.ablweb.cz/info/kdo-kde-a-kdy-i63/) a nebo přeboru Benice 

(http://www.ablweb.cz/info/kdo-kde-a-kdy-i73/), zajistí Kamil Konečný, termín: 

25.8.2009  

 Družstvo C do podzimní části nepřihlásíme 

 Družstva A, B přihlásíme do přeboru a 3.ligy F, rozdělení hráčů bude následující: 

 A: Kamil Konečný, Luděk Suchánek, Jiří Konečný, Jaromír Dospěl a Jitka 

Zelenková. 

 B: Petr Souček, Jana Konečná, Marie Konečná, Stanislav Čečil, Jiřina Součková a 

Petr Pavlů (případně možno využít Lucii a Jana Růžičkovi).  

 Úkol trvá 

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

 Připravíme plakáty (s Přemkem Jindrákem), plakáty vyrobeny a předány 

 Poháry na oba turnaje máme zakoupeny 

 webové stránky na naše letní turnaje, zajistí PSO 

 Následně rozešleme pozvánky a umístíme na různé weby 

 Stránky o turnajích zveřejněny, viz http://nohejbal-uhrineves2009.maestroclub.cz/ a 

http://volejbal-uhrineves2009.maestroclub.cz/  

 Informace rozeslána mailem na účastníky minulých ročníků a vystavena na různých takto 

zaměřených stránkách 

http://www.ablweb.cz/info/kdo-kdy-a-kde-i2/
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 Provést další inzerci (sms, mail), jak potencionálním týmům, tak hráčům. Pro nohejbal, 

zajistí PSO, pro volejbal, zajistí JKO 

 Po turnajích uděláme vyhodnocení, zda-li budeme turnaje dělat i v dalších sezónách 

(nedostatek týmů, atd.) 

 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 

 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/, v okamžiku až 

budeme vědět počet lodí, zajistí JKO 

 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 

 Nakonec jsme se domluvili, že pojedeme Berounku 

 Článek s přihláškami (do 20.6.2009), viz http://www.maestroclub.cz/2009061501-vodacka-

turistika-letni-voda-2009---prihlasky.html  

 Dopravu lodí letos zajistíme vlastními silami (auto Souček, Cajthaml) 

 Letní voda proběhla, článek zajišťuje PSO 

 Úkol trvá 

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).  

 Formulář v současné době visí na stránkách ČNS, 

http://nohejbal.org/files/vykonny_vybor/Registrace%20oddilu.xls  

 Vyplnění zajistí PSO, odeslání na ČNS a PNS ve spolupráci s JKO 

 V roce 2010 se uvažuje o hráčské registraci.  

 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, zasláno 

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

se ZŠ), hodiny objednány, dodatek ke smlouvě sepíše.  

 Po konci sezóny (říjen 2009) nám dá doklad a my zaplatíme volejbalovou sezónu plus 

několik hodin z nohejbalu, kdy jsme tady byli navíc, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

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

 Termín: neděle 26.4.2009 od 15:00 

http://www.raft.cz/clanek.aspx?ID_clanku=508
http://www.raft.cz/clanek.aspx?ID_clanku=509
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
http://www.mujweb.cz/sport/jarousek/
mailto:ahojjaro@atlas.cz
mailto:jarousek@razdva.cz
http://www.maestroclub.cz/2009061501-vodacka-turistika-letni-voda-2009---prihlasky.html
http://www.maestroclub.cz/2009061501-vodacka-turistika-letni-voda-2009---prihlasky.html
http://nohejbal.org/files/vykonny_vybor/Registrace%20oddilu.xls
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 Rozpis dokumentů a věcí, co mají jednotliví členové zajistit: 

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

Petr Pavlů 

 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, 

zápis ověřen, předán prezidentovi 

 Vystavení na web společně s ostatními materiály, na webu vystaveno 

 Úkol splněn 

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, kamera zajištěna 

 Zjistíme ceny jednotlivých typů dle velikosti karty, zajistí PSO 

 Ke kameře zakoupíme dále přenosnou tašku, stativ, náhradní baterii, nabíječku, zajistí PSO 
 Stativ, http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p1031034-cz-velbon-cx440-stativ, 1130,-Kč 

 Brašna, http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p1061415-cz-tamrac-5522-adventure-vide-bag-2-

videbrasna, 560,-Kč 

 FS22 (32GB vnitřní paměť), http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4032272-cz-canon-legria-fs22, 

13990,-Kč 

 FS21 (16GB vnitřní paměť), http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4032273-cz-canon-legria-fs21 

11990,-Kč 

 FS20 (8GB vnitřní paměť), http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4032274-cz-canon-legria-fs20, 

8990,-Kč 
 FS200 (bez vnitřní paměti), http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4032276-cz-canon-legria-fs200-

modra, 7990,-Kč 

http://www.maestroclub.cz/2009032302-pro-cleny-Clenska-schuze-klubu---pozvanka.html
http://www.maestroclub.cz/2009032302-pro-cleny-Clenska-schuze-klubu---pozvanka.html
http://www.canon.cz/For_Home/Product_Finder/Camcorders/flash_memory/LEGRIA_FS21/index.asp
http://www.canon.cz/For_Home/Product_Finder/Camcorders/flash_memory/LEGRIA_FS21/index.asp
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p1031034-cz-velbon-cx440-stativ
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p1061415-cz-tamrac-5522-adventure-vide-bag-2-videbrasna
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p1061415-cz-tamrac-5522-adventure-vide-bag-2-videbrasna
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4032272-cz-canon-legria-fs22
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4032273-cz-canon-legria-fs21
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4032274-cz-canon-legria-fs20
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4032276-cz-canon-legria-fs200-modra
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4032276-cz-canon-legria-fs200-modra
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 Náhradní akumulátor, http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p1091644-cz-canon-bp808, 1606,-Kč 

 SDHC 32GB karta, http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4062043-cz-panasonic-sdhc-32gb-(class-6-

20mbs) 7590,-Kč 

 SDHC 16GB karta, http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4061810-cz-panasonic-sdhc-16gb-(class-6-

20mbs) 2366,-Kč 

 Zakoupena digitální kamera FS200 + 16GB karta + brašna, zaplaceno přes BÚ 2.7.2009 

 na stativ ještě čekáme (stativ bude v nejbližších dnech) 

 Zakoupíme 1ks SW na střih videa, Corel Video Studio 12, 

http://www.corel.com/servlet/Satellite/gb/en/Product/1175714228541#versionTabview=tab1

&tabview=tab0  

 Zajišťuje PSO 

 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? 

 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 

 Přepošleme email, na který nebylo odpovězeno, KKO, dále zajišťuje KKO 

 Pokusíme se spojit telefonicky, zajistí KKO 

 Zajišťuje KKO, termín: 31.7.2009 

 Kamil Konečný zjistil tlf. 603 476 884, dále zajišťuje PSO s výhledem na rok 2011 

 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 

 Bohuslav Veverka [ veverka.bohuslav@volny.cz ] 

 pokusit se najít jiný vhodný reklamní předmět (místo triček), viz katalog REDA 

http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p1091644-cz-canon-bp808
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4062043-cz-panasonic-sdhc-32gb-(class-6-20mbs)
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4062043-cz-panasonic-sdhc-32gb-(class-6-20mbs)
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4061810-cz-panasonic-sdhc-16gb-(class-6-20mbs)
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p4061810-cz-panasonic-sdhc-16gb-(class-6-20mbs)
http://www.corel.com/servlet/Satellite/gb/en/Product/1175714228541#versionTabview=tab1&tabview=tab0
http://www.corel.com/servlet/Satellite/gb/en/Product/1175714228541#versionTabview=tab1&tabview=tab0
mailto:sydokon@seznam.cz
http://volejbal-gk2009.maestroclub.cz/
mailto:veverka.bohuslav@volny.cz
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 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  

 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: 

http://www.ab-plus.cz/
mailto:mknyplova@ab-plus.cz
http://www.maestroclub.cz/
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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 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: 

 Teplická firma GIFT, kontakt Michal Švehla, 603 842 010, michal@gift.cz, 

http://www.gift.cz/, můžeme se odkázat na paní ??? 

 Tašky jako reklamní tašky dorazily. 

 Nákup pohárů,  

 Výroba štítků na poháry,  

 Papíry do tiskárny na fotografie,  

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

 Zajištění fotografa, pokusíme se zeptat Filipa Nováka,  

 Zajištění cen (4 dárkové balíčky plus víno pro všechny týmy),  

 Domluvení reklamních bannerů (Zeměměřič),  

 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,  

 Článek o turnaji, viz http://volejbal-gk2009.maestroclub.cz/povidani-o-turnaji.html  

 Zjistíme informace o zaslaných fakturách (hala – fakulta, reklama – klub), zajistí PBA 

 Zjistíme volné termíny v hale na rok 2010, nejlépe opět květen, zajistí PBA 

 Články o turnaji se objevily na následujících portálech:  

 http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/2009#7._ro.C4.8Dn.C3.ADk_volejbalov.C3.

A9ho_turnaje_geodet.C5.AF_a_kartograf.C5.AF_-_v.C3.BDsledky  

 http://www.geoinformatika.sk/content/view/1107/1/lang,slovak/  

 http://www.geodezia.org/20090605831/Geodezia/ohliadnutie-sa-za-7ronikom-

volejbaloveho-turnaja-g-a-k.html  

 Vyúčtování turnaje GK2009, zasláno mailem na adresu členů VV 

 Zbylo několik tašek (reklamních předmětů), bude použito na dalších turnajích nebo na plese 

2010 

 Faktura za reklamu došla, zaplacena 

 Úkol splněn 

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 

 Archiv fotografií vyroben na 5DVD, předán 

 Úkol splněn 

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 

mailto:michal@gift.cz
http://www.gift.cz/
http://volejbal-gk2009.maestroclub.cz/povidani-o-turnaji.html
http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/2009#7._ro.C4.8Dn.C3.ADk_volejbalov.C3.A9ho_turnaje_geodet.C5.AF_a_kartograf.C5.AF_-_v.C3.BDsledky
http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/2009#7._ro.C4.8Dn.C3.ADk_volejbalov.C3.A9ho_turnaje_geodet.C5.AF_a_kartograf.C5.AF_-_v.C3.BDsledky
http://www.geoinformatika.sk/content/view/1107/1/lang,slovak/
http://www.geodezia.org/20090605831/Geodezia/ohliadnutie-sa-za-7ronikom-volejbaloveho-turnaja-g-a-k.html
http://www.geodezia.org/20090605831/Geodezia/ohliadnutie-sa-za-7ronikom-volejbaloveho-turnaja-g-a-k.html
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 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 7. září 2009 


