
  09_svv_11_zapis.doc 

  Strana č. 1/7 

Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 

Termín: Čtvrtek 5.11.2009 18:45-21:00 

Místo konání: u Pavly Bartošové, Praha 10 – Petrovice   

 

Účast:  

 Bartošová Pavla, Ing.  

Konečná Jana, Ing. 

Konečný Kamil 

Souček Petr, Ing., Ph.D. 

 

Hosté:  

--- 

 

 Omluveni: 

Pavlů Petr, Ing., CSc. (člen výkonného výboru) 

Růţičková 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:  

 27. listopadu 2009 – článek o předání peněz Centru Paraple, PF2010, zajistí 

JKO 

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

 Uzávěrka vţdy k 24. v měsíci 

 11/2009: případně zašleme informaci o cvičení pro ţeny, zajistí JKO, úkol 

splněn 

 12/2009: zašleme informaci o plese, pochodu zmrzlého kapříka, vánoční 

nohejbalový turnaj, cvičení pro ţeny, zajistí JKO 

 Uhříněveský zpravodaj (Eva Škrdlová, Eva.Skrdlova@p22.mepnet.cz, http://uhrinevesky-

zpravodaj.praha22.cz/o-zpravodaji.html ) 

 Uzávěrka vţdy k 20. v měsíci 

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

 zašleme informaci o plese, pochodu zmrzlého kapříka, vánoční nohejbalový turnaj, 

cvičení pro ţeny, zajistí JKO 

 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/) 

 Zápraţí (http://www.zaprazi.eu), sportovní rubriku zajišťuje Jiří Káš, kas.jiri@rsport.cz  

 zašleme informaci o plese, pochodu zmrzlého kapříka, vánoční nohejbalový turnaj, 

cvičení pro ţeny, zajistí JKO 

TU/VV2004–2: Informace od předsedy KK Lucie Růţičkové 

 Předsedkyně KK nebyla přítomna na schůzi VV.  

TU/VV2004–3: Kontrola hrazení předplatného 

 Kontrolu úhrady předplatného provádí průběţně Jana Konečná jako hospodář klubu. 

Předplatitelé a ostatní dluţníky, kteří nezaplatí splatné závazky vůči klubu v termínu 14 dnů 

ode dne vyhlášené splatnosti (určuje hospodář klubu po konzultaci s VV), nahlásí hospodář 

na nejbliţší schůzi VV, který k uvedeným jednotlivcům přijme jisté opatření.   
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 Do příští schůze zkontrolujeme (zajistí JKO, termín: 20.10.2009): 

 ABL jaro 2009: chybí platba od Stanislava Čečila (JKO) 

 Botas: chybí platba od Michala Kirchnera (JKO) 

 Letní sezóna 2009 nohejbal – náhradníci (JKO) 

 Letní sezóna 2009 volejbal 

 Zimní sezóna 2009/2010 nohejbal – Jiří Dlouhý, Karel Měřínský, Pavel Martínek 

platili pouze 1. splátku.   

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

 v současné době jsou zveřejněny následující informace:  

 cvičení pro ţeny 

Nové úkoly:  

JU/VV2008–151: Spolupráce s Benefit Plus 

 Přišla nám nabídka (16. října 2009) na moţnost spolupráce se společností Benefit 

Management s.r.o., E-mail: jitka.slonkova@benefit-plus.cz, http://www.benefit-plus.cz  

 Uzavřeme spolupráci na 1 rok a uvidíme, jak bude spolupráce probíhat 

 V současné době můţeme nabídnout cvičení pro ţeny 

 Zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–152: Kalendáříky na rok 2010 

 Výroba grafické podoby kalendáříků (členové VV zašlou návrhy na fotografie, které je 

moţné vyuţít na kalendář), zajistí PSO 

 Tisk kalendáříků (počet 100 ks:), zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–153: Členská základna za rok 2009 

 Odevzdat na PTU nejpozději do 20.1.2010, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–154: Vyúčtování dotace od ČSRS 

 Provést vyúčtování dotace (2900,-Kč), zajistí JKO 

 Zaslat vyúčtování poštou na formuláři od ČSRS do 30.11.2009, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–155: Vyúčtování dotace od PTU 

 Provést vyúčtování dotace (4911,-Kč) do 30.11.2009, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–156: Bowlingový turnaj O pohár prezidenta klubu  

 Termín: Vojkov 16.1.2010 

 Objednáme 4 dráhy na 3 hodiny, zajistí KKO 

 Pozvánku na web, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–157: Nákup toneru do laserové tiskárny a papírů do tiskárny na fotografie 

 Laserová tiskárna, typ: CANON LBP 2900 

 Tiskárna na fotografie, typ: CANON SELPHY CP710 

 Nákup zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–158: Termíny schůzí VV v roce 2010 

mailto:jitka.slonkova@benefit-plus.cz
http://www.benefit-plus.cz/
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 Připraví PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–159: Pochod zmrzlého kapříka 

 Připravíme pozvánku na web (do 24.11.2009), zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–160: Vánoční besídka 

 Moţná místa konání: Petr Pavlů, Růţičkovi, atd. 

 Připravíme pozvánku na web, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–161: Pozvánky na nohejbalové turnaje 

 Turnaj mistrů (trojice), sobota 21.11.2009, Pankrác 

 MČR trojic, neděle 29.11.2009, Nymburk 

 Turnaj otec a syn (dvojice), sobota 5. 12.2009, Kotlářka 

 Poslední smeč dorostu (dvojice), neděle 6.12.2009, Kotlářka 

 Pozvánky členům oddílu, PSO 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–162: Projednávání problematiky jednotlivých sportovních oddílů 

 Budeme se jí zabývat příští schůzi VV 

 Zašleme pozvánku i Hance Novákové (inline bruslení), která je t.č. na mateřské dovolené 

(její účast je nejistá) 

 Oddíl volejbalový (Jana Konečná) 

 Oddíl nohejbalový (Petr Souček) 

 Oddíl bowlingový (Kamil Konečný) 

 Oddíl inline-bruslení (Hana Nováková) 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–163: Inventura majetku klubu 

 Provedení inventury klubového majetku k 31.12.2009 

 Zajišťuje kontrolní komise ve spolupráci s VV, zajistí LRU 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–164:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2008–142: objednávka DVD s nohejbalovou tématikou 

 Seznam DVD:  

 DVD z MS muţů 2009 v Nymburce, DVD dokument k Mistrovství světa muţů 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 muţů (Rumunsko, Oradea), Cena : 

99 Kč (vč. poštovného) 

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

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

poštovného) 

 Objednání zajistíme přes ČNS, zajištěno, zboţí přišlo 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–144: Nákup 4 nohejbalových míčů 

 Objednáme 4 nohejbalové míče, pumpičku a náhradní šlahounek a 2 volejbalové míče.  

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

 Úkol trvá 

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, zajištěno 

 Vytvoření článku s pozvánkou na web, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–147: Přijímání nových členů 

 Uchazeči, kteří byli přijati a stali se členy klubu:  

 Petr Majer, r. 1974 

 Luděk Mrkva, r. 1969 

 Jiří Kalous, r. 1975 

 Jan Fryscak, r. 1975 

 Do MISU byli doplněni 

 Email o přijetí do klubu jim zašleme, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

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

 Budeme dělat jen s firmami: Botas, Moira, Litex 

 Vystavení ceníků na web, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

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, zajištěno 

 Připomínky k návrhu: 

 Pokud domluvíme předtančení doplníme informaci o taneční škole a 

předtančení 

 Doplníme aktuální partnery (do 30.11.09) 

 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  

 v současné době domlouváme podmínky 

 navrhujeme: odměnu cca. 1000,-Kč (účetní doklad), např. 2-3 dětské páry, 2 

vstupy po 5 minutách 

 zeptat se na věk dětí – kvůli tomu v jakém čase mohou vystupovat 

http://www.tsmaestro.cz/index.php/onas
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 zajišťuje LRU 

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

Bartošová pošle poptávku na ubrusy (dnes máme ubrusy velikosti 146x146cm, do hlavního 

sálu je ubrusů o této velikosti potřeba asi 30ks z toho 8ks do části pod podloubí, poptávku 

dělat na cca. 40-50ks a uvidíme podle ceny) v kopii také Lucii Růţičkové.  

 Poptávka po kravatě s logem klubu, zajistí PBA 

 Moţní partneři: firmy, se kterými spolupracujeme na prodeji zboţí (Botas, Moira, atd.) 

 Provedeme aktualizaci dopisu s představením klubu pro letošní ples, zajištěno, je přílohou 

tohoto zápisu 

 Člověka do šatny, zajistí PSO 

 2 lidi ke vstupu, zajistí PPA  

 Úkol trvá 

JU/VV2008–128: klubové PF2010 

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

zajištěn 

 Návrh bude doplněn: 

 O logo klubu s bílým okrajem 

 Čáry výš, aby vynikl více nápis s webovými stránkami 

 Zajišťuje PBA 

 Tisk několika PF pro partnery zajistí JKO 

 Rozeslání PF zajistí PSO 

 Úkol trvá 

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

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

 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), zajištěno 

 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!  

 Kontrolní zprávu KK budeme schvalovat korespondenčně před členskou schůzí 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–133: Bowlingový turnaj pro ţeny 
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 Po úspěšném prvním bowlingovém turnaji bychom rádi uspořádali další 

 Průzkum zájmu, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–135: Webhosting 

 Přišla nám nabídka na výhodnější varianty u Ignum.cz 

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

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

 Domluveno, ţe budeme vyuţívat variantu MEDIUM 

http://www.ignum.cz/web/df/cz/?typ=wbh_medium za cenu 360,-Kč měsíčně tj. 5160,80Kč. 

S tím, ţe dostaneme zdarma navýšení 2GB tj. celkem 5GB.  

 Faktura na novou částku by měla přijít v polovině listopadu, proplacení zajistí JKO 

 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 ţeleznici 

 p. Bednář v současné době řeší jiné záleţitosti a v současné době není jiţ čas na vytvoření 

kvalitní ţádosti. 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 aţ 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/VV2008–140: Termíny klubových akcí v roce 2010 

 V první řadě jde o bowlingový turnaj O pohár prezidenta klubu, dále pod bodem 

JU/VV2008–156 

 Termíny dalších akcí domluvíme na příští schůzi, návrh připraví PSO  

 Úkol trvá 

JU/VV2008–141: Klubový adresář důleţitých kontaktů 

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

 Naplnění kontakty, v současné době probíhá plnění a kontrola, provede JKO 

 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 termínu potvrzeno 

 Vyvěšení na web, splněno 

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

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

 SGS 2010 

 Vyhlášeno http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/sgs 

 Ţádost vyplní a odešle členům VV ke kontrole, PBA 

 Kontaktujeme stávající studenty s prosbou o spolupráci, PSO 

mailto:info@tomdesign.cz
http://www.ignum.cz/web/df/cz/?typ=wbh_medium
http://volejbal-gk2010.maestroclub.cz/
http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/2010
http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/sgs
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 Úkol trvá 

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

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

 Následně provedeme průzkum mezi členy nohejbalového oddílu (případně můţeme 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: pruţný materiál, něco jako „teplákovina“ 

 Zašleme do DDsport se ţádostí 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, přišly, budou odeslány zpět na adresu výrobce 

 V současné době probíhá měření členů oddílů, kteří chtějí soupravy zakoupit, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–105: Spolupráce se sdruţením Paraple 

 http://www.paraple.cz/  

 První akce se koná ve čtvrtek 4.6.2009 

 Článek s moţností příspěvku na konto Paraple a pomoc při akci dáme na web 

 Článek o moţnosti 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 obdrţeli platby ve výši 2500,-Kč a 1 objednávku na trička 

 Trička předána (5ks pro 3 členy) 

 Zajistíme předání finančních prostředků, domluvíme s Filipem Novákem, zajištěno 

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

 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  

 termín: 26.10.2009 ve 13:00 

 předání proběhlo, viz článek na webu http://www.maestroclub.cz/2009103101-o-nas-

maestro-club-kolovraty-pomaha-centru-paraple.html  

 Úkol splněn 

Dlouhodobé úkoly:  

Zapsal: Petr Souček 

 

V Praze dne 7. listopadu 2009 

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
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