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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 

Termín: Pondělí 12.10.2009 19:15-22:00 

Místo konání: u Lucie Růžičkové, Praha 10 – Kolovraty  

 

Účast:  

Konečná Jana, Ing. 

Pavlů Petr, Ing., CSc.  

Souček Petr, Ing., Ph.D. 

 Bartošová Pavla, Ing. (členka výkonného výboru) 

 

Hosté:  

Růžičková Lucie, Ing. (předsedkyně kontrolní komise) 

Růžička Jan, Ing. (člen kontrolní komise) 

 

 Omluveni: 

Konečný Kamil 

 

Výkonný výbor rozhodl:  

Průběžné – trvalé úkoly:  

TU/VV2004–1: Redakční uzávěrky časopisů 

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

 Uzávěrky:  

 27. listopadu 2009 

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

 Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 

 10/2009: zašleme informaci o cvičení pro ženy po prázdninách, úkol splněn 

 11/2009: případně zašleme informaci 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 ) 

 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/ ) 

 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 informovala o připravované schůzi kontrolní komise, která se uskuteční 

v termínu po příští schůzi VV.  

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 (zajistí JKO, termín: 20.10.2009): 

 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.  
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 Letní sezóna náhradníků ve volejbale a nohejbale.  

 Předplatné v tělocvičně na nohejbal v zimní sezóně 09/10.  

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

 v současné době jsou zveřejněny následující informace:  

 cvičení pro ženy 

Nové úkoly:  

JU/VV2008–142: objednávka DVD s nohejbalovou tématikou 

 Seznam DVD:  

 DVD z MS mužů 2009 v Nymburce, DVD dokument k Mistrovství světa mužů 21.-

23.11.2008, Cena : 250 Kč (vč. poštovného) 

 DVD - 70 let nohejbalu, DVD dokument k výročí 70 let nohejbalu, Cena : 99 Kč 

(vč. poštovného) 

 DVD - Memoriál Josefa Bicana 2006, DVD z Memoriálu Josefa Bicana 2006 

(Praha), Cena : 99 Kč (vč. poštovného) 

 DVD - MS 2006 Rumunsko, DVD z MS 2006 mužů (Rumunsko, Oradea), Cena : 

99 Kč (vč. poštovného) 

 DVD - MS 2004, DVD z MS 2004 mužů (Česko), Cena : 99 Kč (vč. poštovného) 

 DVD - Sepak Takraw, DVD - Sepak Takraw, Cena : 99 Kč (vč. poštovného) 

 DVD - ME 2005, DVD z ME 2005 mužů (Rumunsko), Cena : 99 Kč (vč. 

poštovného) 

 Objednání zajistíme přes ČNS, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–143: Konkurzní řízení Sportuj s námi 

 Byla nám přiznána částka 8000,-Kč 

 Podepsanou smlouvu je potřeba odeslat zpět na PTU, podepsanou smlouvu i s vyúčtováním 

jsme zaslali zpět 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–144: Nákup 4 nohejbalových míčů 

 Objednávku u firmy Gala (zkusíme se zeptat na příspěvek do tomboly), zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–145: Platba za doménu maestroklub.cz 

 Platba zaslána na účet 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–146: Vánoční nohejbalový turnaj trojic Kolovraty 

 Termín: pondělí 28.12.2009 (celý den, tj. od 8:00 do 20:00) 

 Zajištění tělocvičny v Kolovratech, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–147: Přijímání nových členů 

 Uchazeči:  

 Petr Majer, r. (přihlášku již zaslal) 

 Luděk Mrkva, r. (přihlášku zašle 18.10.) 

 Jiří Kalous, r. (přihlášku zašle 18.10.) 

 Jan Fryscak, r. (o přihlášku mu napíše mail, zajistí JKO) 

 Členství klubu potvrdíme jednorázově na příští schůzi VV 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–148: Úprava termínů a míst schůzí VV 
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 Prohození místa konání u dvou následujících schůzí VV: 

 5.11.2009: u Pavly Bartošové 

 7.12.2009: u Petra Pavlů 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–149: Akce s prodejem zboží za zvýhodněné ceny 

 Budeme dělat jen s firmami: Botas, Moira, Litex 

 Vystavení ceníků na web, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–150: Problematika nevyrovnanosti hráčů ve volejbalovém oddílů 

 Byl řešen problém nevyrovnanosti hráčů při volejbalovém tréninku 

 Problém není možné jednoduše vyřešit 

 Budeme se snažit slabší hráče více motivovat, aby se více snažili a hráli lépe.  

 Úkol splněn 

JU/VV2008–151:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2008–127: Ples 2010 

 Kontrola zamluvení sálu U Boudů na pátek 5. února 2010 u pí Šímové, zajištěno 

 Výroba návrhu plakátu, pozvánek, vstupenek, termín: 20.10.2009, zajistí PBA 

 Sestavení programu a získávání partnerů/sponzorů, všichni členové VV (PSO, JKO, KKO, 

PBA, PPA) 

 Bude se jednat o 10. jubilejní ples 

 Ověřit si zamluvení hudby (FO FO), zajištěno 

 Zamluvení malého sálu v restauraci U Boudů, zajištěno 

 Program – předtančení: pokusíme se kontaktovat taneční školu Maestro, 

http://www.tsmaestro.cz/index.php/onas, zajistí LRU 

 Zakoupení ubrusů, zjištění finanční nabídky u firem Reda (PBA) a další firmy (LRU). Pavla 

Bartošová pošle poptávku na ubrusy v kopii také Lucii Růžičkové.  

 Poptávka po kravatě s logem klubu, zajistí PBA 

 Možní partneři: firmy, se kterými spolupracujeme na prodeji zboží (Botas, Moira, atd.) 

 Provedeme aktualizaci dopisu s představením klubu pro letošní ples, zajistí PSO  

 Úkol trvá 

JU/VV2008–128: klubové PF2010 

 Výroba návrhu klubového PF2010 (s přáním k prožití vánočních svátků), termín: 1.11.2009, 

zajistí PBA 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–129: pravidelné bowlingové tréninky v období září-prosinec 2009 

 Zjistíme termíny v hernách, které nekolidují s dalšími akci 

 Následně zamluvíme a vyvěsíme termíny tréninků na web 

 http://www.maestroclub.cz/2009100701-bowling-treninky-bowlingoveho-oddilu-rijen---

prosinec-2009.html 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–130: zimní sezóna 2009/2010 v kolovratské tělocvičně 

http://www.tsmaestro.cz/index.php/onas
http://www.maestroclub.cz/2009100701-bowling-treninky-bowlingoveho-oddilu-rijen---prosinec-2009.html
http://www.maestroclub.cz/2009100701-bowling-treninky-bowlingoveho-oddilu-rijen---prosinec-2009.html
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 Volejbal: neděle 18:00 – 20:00 

 Nohejbal: úterý 19:30 – 21:00, pátek 21:00 – 22:30 

 Cena za hodinu tělocvičny se zvedá na 390,-Kč 

 Návrh předplatného sestaven: 

 Nohejbal: výše platby stanovena, z velké části zaplaceno.  

 Volejbal: je termín do neděle 18.10.2009 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–131: Letáček „Volný čas“, vydává kolovratské Infocentrum 

 Dáme informaci o volejbalu, nohejbalu, bowlingu, cvičení pro ženy 

 Uzávěrka letáčku je 25.9.2009 

 Text zaslán, letáček zatím nevyšel 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–132: Členská schůze klubu, podzim 2009 

 Termín: Neděle 6.12.2009 14:30 - 17:30 

 Zajištění místa konání (Sport klub Kolovraty), zajištěno 

 Rozdělení úkolů, co který člen VV/KK připraveno:  

 Program (pozvánka, web, mail), připraví PSO 

 Zpráva o činnosti KK za období duben - listopad 2009(+ kontrola usnesení z minulé 

členské schůze, tj. z dubna 2009), připraví LRU (kontrolní komise) 

 Dílčí zpráva o hospodaření (do listopadu 2009), připraví JKO 

 Dílčí zpráva o plnění plánu činnosti na rok 2009, připraví PBA 

 Plán činnosti na rok 2010, připraví PPA 

 Rozpočet klubu na rok 2010 (členské příspěvky), připraví JKO 

 Dílčí zpráva o činnosti klubu (duben - listopad 2009), připraví PSO 

 Zajištění plátna a projektoru (u Filipa Nováka), připraví PSO 

 Volba zapisovatele, ověřovatelů, návrhové komise, volební komise, návrhy 

usnesení, zajistí PPA 

 Objednání občerstvení (podle přihlášených), zajistí PPA 

 Termín pro přípravu finální verze materiálů je 5.11.2009 (vyjma kontrolní zprávy KK, ke 

které jsou ostatní dokumenty potřeba), vzhledem k tomu je nutné materiály poslat min. týden 

předem!  

 Úkol trvá 

JU/VV2008–133: Bowlingový turnaj pro ženy 

 Po úspěšném prvním bowlingovém turnaji bychom rádi uspořádali další 

 Průzkum zájmu, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–134: Účast našeho družstva na cyklo marathon [24 hodinový závod] 

 Více na www.vimperska24.cz  

 Za klub koordinuje Lucka Růžičková 

 Po akci napíšeme článek na náš web, viz http://www.maestroclub.cz/2009090901-cyklistika-

vimperska-24-aneb-24-hodinovy-cyklo-maraton-v-zenskem-provedeni.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2008–135: Webhosting 

 Přišla nám nabídka na výhodnější varianty u Ignum.cz 

 Zkusíme zjistit, zdali by se nedala využít i pro náš hosting 

 Kontaktován p. Zapletal (TomDesign, info@tomdesign.cz) a čekáme na reakci a výsledek, 

zajistí PSO 

http://www.vimperska24.cz/
http://www.maestroclub.cz/2009090901-cyklistika-vimperska-24-aneb-24-hodinovy-cyklo-maraton-v-zenskem-provedeni.html
http://www.maestroclub.cz/2009090901-cyklistika-vimperska-24-aneb-24-hodinovy-cyklo-maraton-v-zenskem-provedeni.html
mailto:info@tomdesign.cz
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 Úkol trvá 

JU/VV2008–136: Granty MHMP  

 Pokusit se ve spolupráci se ZŠ Kolovraty podat grant na výměnu/opravu oplocení kurtu Na 

Parkáně, případně zajistit i lavičky a stoly do prostoru mezi kurt a železnici 

 p. Bednář v současné době řeší jiné záležitosti a v současné době není již čas na vytvoření 

kvalitní žádosti. K tématu se vrátíme na jaře 2010, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–137: Dovybavení kurtu Na Parkáně – nákup  

 Nákup vytíracího mopu s kbelíkem, kvůli sprše, aby se dalo vytřít 

 Budeme realizovat až před jarní sezónou, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–138: DDsport – minidres  

 Provést urgenci firmy DDsport, která nám slíbila vyhotovit minidres zdarma za pozdní 

dodávku předchozí objednávky, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–139: Školení rozhodčích ČBA 12.9.2009 

 Školení bowlingových rozhodčí se zúčastní Kamil Konečný 

 Proběhlo za účasti Kamila Konečného 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–140: Termíny klubových akcí v roce 2010 

 V první řadě jde o bowlingový turnaj O pohár prezidenta klubu 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–141: Klubový adresář důležitých kontaktů 

 Vytvoříme další komponentu v MIS, vyrobeno a je přístupné v MIS 

 Naplnění kontakty, v současné době probíhá plnění, provede JKO 

 Úkol trvá 

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

 Rozeslání informací hráčům, rozesláno 

 Nutnost přihlášení do konce září 2009, přihlášeno 

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

z ligy 

 Email s dotazem, kdo se zapojí do AVL 2009/2010, pošleme následující týden, email zaslán 

a vyhodnoceny odpovědi.  

 Do letošního ročníku MAVL nastoupí, respektive budou uvedeni na soupisce:  

 Petr Majer (vstup do klubu) 

 Luděk Mrkva (vstup do klubu) 

 Jiří Kalous (vstup do klubu) 

 Jan Růžička 

 Petr Souček 

 František Korynt 

 Dušan Daněk 

 Ivo Hasalík 

 Radana Ilčenková 

 Jana Konečná 

 Iva Mašková 

 Lucie Růžičková 

 Pavlína Rudová 

 Jana Tichá 

 Zuzana Chrdlová 

 Saskie Ježková 

 Faktura za startovné byla proplacena 

 8.11.2009 – 1. termín hracího dne 

 Úkol splněn 
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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 termínu potvrzeno 

 Vyvěšení na web, splněno 

 http://volejbal-gk2010.maestroclub.cz/  

 http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/2010  

 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, zasláno a potvrzeno převzetí  

 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 

 peníze nám měly přijít na účet, bohužel zatím nepřišly. I přes opakované 

urgence se nám nepodařilo peníze vymoci zpět, prohlašujeme částku 268,-Kč 

za nedobytnou pohledávku! 

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

knížka přišla 

 Úkol splněn 

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“ 

http://volejbal-gk2010.maestroclub.cz/
http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/2010
http://www.kckompas.estranky.cz/
mailto:misakonec@seznam.cz
http://librarius.cz/vykon-a-trenink-ve-sportu-p-39598.html
http://www.knihy-dvd.cz/index.php?page=cat&backpage=cat&idx=21030
http://www.almanachlabyrint.cz/knihy/77552/pedagogika-sportu/
http://librarius.cz/
http://www.alescenek.cz/
http://knihy.abz.cz/
http://knihy-dvd.cz/
http://www.alescenek.cz/
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 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 

 Vzorky materiálu by měly přijít poštou 

 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 

 Tisk šeku o velikosti (výška 42cm, cca. A2), zajistí PBA 

 Předání šeku: 

 v hodnotě 3000,-Kč (2500,-Kč vybráno od členů, 500,-Kč z klubu) se uskuteční 

v sídle Centra Paraple (kontakt http://www.paraple.cz/~/tabid/61/Default.aspx)  

 za náš klub předají Petr Souček a Pavla Bartošová, společenský oděv 

 šek s sebou vezme PSO 

 termín: 26.10.2009 ve 13:00 

 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 

 Provést další inzerci (sms, mail), jak potencionálním týmům, tak hráčům. Pro nohejbal, 

zajistí PSO, pro volejbal, zajistí JKO 

 Po turnajích uděláme vyhodnocení, zdali budeme turnaje dělat i v dalších sezónách 

(nedostatek týmů, atd.) 

 Nohejbalový turnaj: 

 Proběhl, viz http://www.maestroclub.cz/2009082901-nohejbal-nohejbalovy-turnaj-

naseho-klubu-v-uhrinevsi.html  

 vyúčtování zajistí JKO 

 turnaj se povedl, určitě zopakujeme příští rok 

 Volejbalový turnaj: 

 Zatím 9 týmů (z toho 2 naši), ještě jeden zájemce Saša Chyba (775 034 757) 

http://www.paraple.cz/
http://www.maestroclub.cz/2009060401-pro-cleny-spoluprace-se-sdruzenim-centrum-paraple.html
http://www.maestroclub.cz/2009060401-pro-cleny-spoluprace-se-sdruzenim-centrum-paraple.html
http://www.maestroclub.cz/2009061001-pro-cleny-10.rocnik-beneficni-akce-beh-paraple.html
http://www.maestroclub.cz/2009061001-pro-cleny-10.rocnik-beneficni-akce-beh-paraple.html
http://www.paraple.cz/~/tabid/61/Default.aspx
http://nohejbal-uhrineves2009.maestroclub.cz/
http://volejbal-uhrineves2009.maestroclub.cz/
http://www.maestroclub.cz/2009082901-nohejbal-nohejbalovy-turnaj-naseho-klubu-v-uhrinevsi.html
http://www.maestroclub.cz/2009082901-nohejbal-nohejbalovy-turnaj-naseho-klubu-v-uhrinevsi.html
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 Hrací systém: 2 skupiny plus play-off 

 Ceny: vína pro každého, tašky z GK turnaje, poháry se štítky 

 Rozhodčí: letos nebudeme zajišťovat kvůli finanční náročnosti 

 Proběhl, viz http://www.maestroclub.cz/2009101201-volejbal-Sesty-rocnik-

volejbaloveho-turnaje-ve-vetrne-loterii.html  

 vyúčtování zajistí JKO 

 turnaj se zcela nepovedl (počasí, malá podpora od členů klubů – zejména s pomocí 

při vlastním turnaji, špatné výsledky vlastního družstva, ...), není zcela jasné, zdali 

turnaj v příštím roce budeme pořádat.  

 Úkol splněn 

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  

 Vyplněný formulář je přílohou zápisu,  

 Odeslání na ČNS a PNS, odesláno 

 Seznam registrovaných oddílů je možné získat na 

http://nohejbal.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=171  

 V roce 2010 se uvažuje o hráčské registraci, viz informace ze zápisu VV ČNS 

http://nohejbal.org/files/vykonny_vybor/ZapisVV_090918.pdf: 
 Registrace oddílů ČNS a následné hráčské licence 

 Informace o probíhající registraci pomocí elektronické registrační karty na webu ČNS (zatím 

registrováno cca 15 oddílů/klubů). Předsedům KNS a ligovým oddílům byly předány příslušné 

informace o způsobu registrace, poplatku a následného uzamčení karty po kontrole úhrady poplatku 

a zaslání registrační karty s příslušnými podpisy a razítky. 

 VV ČNS souhlasí s původním návrhem licenčních hráčských poplatků od r.2010 pro jednání Valné 

hromady ČNS koncem t.r. (dospělí 200,-, dorost, ženy, nad 60 let 100,-, žactvo 50,-Kč). 

 Po zavedení elektronické registrační karty bude následovat zpracování elektronické hráčské soupisky 

 Pro zlepšení osvěty a informovanosti absolvují K.Kleník a M.Maršálek setkání s představiteli krajů a 

okresů – první jednání se uskuteční s Jihočeským KNS v pondělí 21.9.2009. VV ČNS konstatuje 

v tomto směru pozitivní přístup Plzeňského KNS (dle zápisu z jednání KNS), což dokumentuje 
trvalou vynikající úroveň řízení KNS a jím řízených ONS. 

 Předběžný termín Valné hromady 2009 (kromě jiných návrhů legislativních změn – související 

problematika registrace oddílů, hráčských licencí, elektronických soupisek) 28.11.2009 v Nymburce 

(v neděli 29.11.2009 zde proběhne MČR trojic mužů). V této souvislosti VV ČNS vyzývá příslušné 

odborné komise, funkcionáře ČNS, KNS, ONS a oddílů/klubů ke spolupráci s Legislativní komisí 

pro předkládání návrhů změn základních dokumentů ČNS nejpozději do 20.10.2009.  

 Úkol splněn 

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 => dodatek ke smlouvě oběma stranami 

podepsán, částka za pronájem zaplacen 

 Úkol splněn 

Dlouhodobé úkoly:  

Zapsal: Petr Souček 

http://www.maestroclub.cz/2009101201-volejbal-Sesty-rocnik-volejbaloveho-turnaje-ve-vetrne-loterii.html
http://www.maestroclub.cz/2009101201-volejbal-Sesty-rocnik-volejbaloveho-turnaje-ve-vetrne-loterii.html
http://nohejbal.org/files/vykonny_vybor/Registrace%20oddilu.xls
http://nohejbal.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=171
http://nohejbal.org/files/vykonny_vybor/ZapisVV_090918.pdf
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V Praze dne 17. října 2009 


