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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 

Termín: Pondělí 1.2.2010 18:45-21:45  

Místo konání: u Lucie Růţičkové, Praha 10 – Kolovraty   

 

Účast:  

Konečná Jana, Ing. 

Konečný Kamil 

Souček Petr, Ing., Ph.D. 

 

Hosté:  

Růţičková Lucie, Ing. (předsedkyně kontrolní komise) 

Součková Jiřina (18:45 – 19:15) 

 

 Omluveni: 

 Bartošová Pavla, Ing. 

Pavlů Petr, Ing., CSc.  

 

Výkonný výbor rozhodl:  

Průběžné – trvalé úkoly:  

TU/VV2004–1: Redakční uzávěrky časopisů 

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

 Uzávěrky:  

 5.3.2010, 4.6.2010, 3.9.2010 a 26.11.2010 

 5.3.2010: zašleme článek o našem plesu, zajistí JKO, úkol trvá 

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

 Uzávěrka vţdy k 24. v měsíci 

 2/2010: zašleme informace o cvičení pro ţeny, zasláno, úkol splněn 

 3/2010: zatím nemáme plánovánu ţádnou akci (pokud by se nějaká objevila, 

zašleme), zajistí JKO, úkol trvá 

 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 ) 

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

 Zašleme plakát na turnaj GK2010, zajistí PSO, úkol trvá 

 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/) 

 Zašleme plakát na turnaj GK2010, zajistí PSO, úkol trvá 

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

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

 Předsedkyně KK podala zprávu o probíhající inventuře.  

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.   

 Do příští schůze zkontrolujeme (zajistí JKO, termín: 20.10.2009): 

 ABL jaro 2009: chybí platba od Stanislava Čečila (JKO) 
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 Letní sezóna 2009 nohejbal – náhradníci (JKO), spočítáno, zašleme členům, zajistí 

JKO 

 Letní sezóna 2009 volejbal 

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

platili pouze 1. splátku.   

 ABL podzim 2009.  

 Zimní sezóna 2009/2010 volejbal.  

 Členské příspěvky za rok 2010.  

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

 vloţíme nějaké fotografie z plesu 2010 

Nové úkoly:  

JU/VV2008–183: AMT Výšivka spol. s.r.o.. 

 Vyuţili jsme nabídky firmy www.amtvysivka.cz na vytvoření vzorku výšivky zdarma 

 Výšivky přišly na adresu klubu 

 Poděkujeme s tím, ţe vyuţijeme v budoucnu, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–184: Vytvoření grafického manuálu klubu 

 Vzhledem k neustálým problémům s logem klubu vytvoříme jednoduchý grafický manuál 

klubu, následně společně s grafickými podklady vystavíme na našem webu, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–185: Účetní závěrka (odevzdání na PTU) 

 Do 15.3.2010 odevzdat závěrku na PTU, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–186: Články o mistrovstvích ABL, turnajích Krocan.com 

 Zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–187:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2008–170: Převod emailů v doméně maestroclub.cz 

 Přesuneme emaily v doméně maestroclub.cz do aplikace Google Apps 

 https://www.google.com/a/cpanel/maestroclub.cz/  

 Moţnost vyuţívání kalendáře, dokumentů, atd. a také emailové schránky s velikostí více neţ 

7GB.   

 Zajišťuje Petr Souček ve spolupráci s Filipem Novákem 

 Přesun provedeme tento víkend 15.-17.1.2010 

 Email o plánovaném přesunu zašleme nejpozději zítra, zaslán 

 Je nutné ještě před přesunem upravit části MIS, které zasílají email, upraveno a nyní se 

odesílá jiţ přes google 

 Zbývá dořešit změnu záznamu pro http://webmail.maestroclub.cz/ , zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–172: Klubová kravata / šátek 

 Nyní řešíme design, materiál a další moţnosti 

http://www.amtvysivka.cz/
https://www.google.com/a/cpanel/maestroclub.cz/
http://webmail.maestroclub.cz/
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 Dále je nutné vymyslet podobný výrobek vhodný pro ţeny 

 Dostali jsme nabídku na kravatu, budeme dále řešit 

 Zajišťuje LRU 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–173: Zamluvení sportovišť na letní turnaje 

 Email zaslán, zatím bez reakce 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–174: Nohejbalové soustředění v roce 2010 

 Zajištěn areál Kolečko u Křivoklátu 

 Vybraný termín zašleme K. Čvančarovi kvůli organizaci DD2010 v Kolovratech, zasláno 

 Termín zaslat nohejbalistům, zasláno 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–175: Hory 2010 

 Termín: Čtvrtek 25.2.2010 - Neděle 28.2.2010: Jarní výlet na běţky, sáňky či za zimní 

turistikou (Mladé Buky, okres Trutnov) 

 Zájem projevili H. a F. Novákovi, ţe by jeli.  

 V Kolovratech jsou prázdniny v týdnu 8.-12.3.2010 

 Oslovíme zařízení v Mladých Bukách, zdali je volno, zajištěno 

 Napíšeme článek na web, rozešleme email členům, http://www.maestroclub.cz/2010012303-

ostatni-cestovni-zazitky-pojedte-s-nami-na-hory--kam--kdy-.html, zajištěno 

 Potvrdíme objednávku míst v zařízení, objednáno ubytování s polopenzí pro 7+1+1 osob  

 Úkol trvá 

JU/VV2008–176: Bowlingový hráč/hráčka 2009  

 Vyhlášení na plese 

 Hráč roku 2009 (Kamil Konečný), Hráčka roku 2009 (Marie Konečná) 

 Poukázka na 500,-Kč, výroba a tisk, zajištěno 

 Předání proběhne na plese 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–177: logo klubu – kosmetické úpravy 

 V souvislosti se zakázkou na ubrusy byly zjištěny některé kosmetické nedostatky v logu 

klubu 

 Nedostatky budou odstraněny, zajištěno  

 Následně bude logo vystaveno na webových stránkách, přechází pod nový bod JU/VV2008–

184: Vytvoření grafického manuálu klubu 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–178: Cvičení pro ţeny v roce 2010 

 Aktualizovat článek na webu (nový ceník), viz http://www.maestroclub.cz/2010012304-

relaxacni-cviceni-cviCenI-pro-Zeny-leden---Cerven-2010.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2008–179: Bowlingové tréninky v prvním pololetí 2010 

 V současné době čekáme na termíny jarní části ABL 

 Termíny zajistí a článek na web připraví KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–180: Přihláška do nohejbalového MPD2010 

http://www.maestroclub.cz/2010012303-ostatni-cestovni-zazitky-pojedte-s-nami-na-hory--kam--kdy-.html
http://www.maestroclub.cz/2010012303-ostatni-cestovni-zazitky-pojedte-s-nami-na-hory--kam--kdy-.html
http://www.maestroclub.cz/2010012304-relaxacni-cviceni-cviCenI-pro-Zeny-leden---Cerven-2010.html
http://www.maestroclub.cz/2010012304-relaxacni-cviceni-cviCenI-pro-Zeny-leden---Cerven-2010.html
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 S přihláškou zaplatíme pokuty za chybně vyplněné zápisy v roce 2009 (Kolovraty 3/e

 21/f 35/f 54/e 140,- Kč) 

 Přihlášky do soutěţí se budou konat v úterý 9.2.2010 16:00 – 19:00 na PTU 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–181: ABL rozdělení do týmů A, B, C??? 

 Rozdělení ještě není definitivní, následně zveřejníme článek 

 Zveřejněn článek http://www.maestroclub.cz/2010012302-bowling-terminy-jarni-abl-a-

rozdeleni-clenu-do-druzstev--a--b--c-.html  

 termíny přidáme do termínu akcí na našem webu a vytvoříme bowlingový blok na webu, 

zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–182: Volejbal (organizace tréninků a AVL) 

 Organizaci tréninků přebírá Lucie Růţičková 

 Podklady jí budou zaslány, zasláno 

 Organizaci AVL přebírá Radana Ilčenková 

 Podklady jí budou zaslány, zasláno 

 Úkol splněn 

JU/VV2008–167: Soustředění volejbalového oddílu 

 Termín, místo a oslovení moţných účastníků, zajištěno 

 Průzkum zájmu mezi členy oddílu, email členům rozeslán 

 Výběr vhodných lokalit, termín, zajištěno 

 Termín: pátek 11.6.2010 – neděle 13.6.2010 

 Místo: sportovní areál Třemošnice 

 http://www.tremosnice.cz/cz/spo-sportoviste.php  

 Ubytovaní: turistická ubytovna Třemošnice 

 Zajišťuje LRU 

 Úkol trvá 

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

 Termín: Vojkov 16.1.2010 

 Objednáme 4 dráhy na 3 hodiny, dráhy zamluveny od 15.hodin 

 Pozvánku na web, viz http://www.maestroclub.cz/2009120702-bowling-6.-rocnik-

bowlingoveho-turnaje--o-putovni-pohar-prezidenta-klubu----prihlasky.html  

 Přihlášeno 15 členů 

 Malý pohár pro vítěze se štítkem je připraven 

 Ceny pro 3 nejlepší (čokoláda), zajištěno 

 Diplomy, zajištěno 

 Článek napsán, http://www.maestroclub.cz/2010012301-bowling-6.-rocnik-bowlingoveho-

turnaje-ozdobeny-osobnimi-rekordy--tremi--dvoustovkami--a-rekordem-turnaje.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2008–163: Inventura majetku klubu 

 Provedení inventury klubového majetku k 31.12.2009 

 Zajišťuje kontrolní komise ve spolupráci s VV, zajistí LRU 

 V současné době se inventura provádí 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–127: Ples 2010 

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

http://www.maestroclub.cz/2010012302-bowling-terminy-jarni-abl-a-rozdeleni-clenu-do-druzstev--a--b--c-.html
http://www.maestroclub.cz/2010012302-bowling-terminy-jarni-abl-a-rozdeleni-clenu-do-druzstev--a--b--c-.html
http://www.tremosnice.cz/cz/spo-sportoviste.php
http://www.maestroclub.cz/2009120702-bowling-6.-rocnik-bowlingoveho-turnaje--o-putovni-pohar-prezidenta-klubu----prihlasky.html
http://www.maestroclub.cz/2009120702-bowling-6.-rocnik-bowlingoveho-turnaje--o-putovni-pohar-prezidenta-klubu----prihlasky.html
http://www.maestroclub.cz/2010012301-bowling-6.-rocnik-bowlingoveho-turnaje-ozdobeny-osobnimi-rekordy--tremi--dvoustovkami--a-rekordem-turnaje.html
http://www.maestroclub.cz/2010012301-bowling-6.-rocnik-bowlingoveho-turnaje-ozdobeny-osobnimi-rekordy--tremi--dvoustovkami--a-rekordem-turnaje.html
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 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 Taneční škola Harmonie,  

 http://www.harmoniericany.cz/index.php?pg=styly_brisni  

 Šárka Srpová (tlf. 608/ 580 940, email: s.sarka@seznam.cz)  

 Břišní tance 

 2 vystoupení (1 skupinové a 1 sólové) 

 Zajistit logo/text na plakát 

 Cena za vystoupení do 2000,-Kč 

 14 dní předem se chtějí podívat do sálu 

 Kontaktování, zajištěno, domluveno za cenu 2000,-Kč 

 Zakoupení ubrusů, zjištění finanční nabídky u firem Reda a další firmy. 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, viz nový bod JU/VV2008–172 

 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 (odměna 800,-Kč), zajištěno 

 2 lidi ke vstupu, (zkusíme oslovit některé člena, např. Janu Tichou /je na horách/, Danielu 

Stárkovou a Mirku Novákovou), zajištěno 

 Vytvoření webových stránek do konce roku 2009, viz http://ples2010.maestroclub.cz/  

 Ubrusy (velké modré, malé bílé se dvěma logy), objednány s termínem dodání 1.2.2010, 

v souvislosti s objednávkou ubrusů byly zjištěny některé kosmetické vady v logu klubu, které 

budou odstraněny, viz dále nový bod JU/VV2008–177 

 Tisk lístků do tomboly (u p. Vilimovského), bylo vytištěno, dodáno 

 Poznámky pro rok 2011: 

 Připravit pozvánky zejména kvůli sponzorům.  

 Pro roznos pozvánek zajistit více lidí (4 rajony na celé Kolovraty jsou jiţ moc 

velké).  

 Moţnost uvaţovat o zvýšení vstupného (cena 120/100Kč od roku 2007).  

 Vytvoření vzpomínkové koláţe (na 9 předchozích plesů), vytvoření a tisk, zajistí PBA 

 Motání lístků do tomboly: středa 20.1.2010 18:30 u Jany Konečné 

 Květinová výzdoba, zajištěno na pátek 17:00, 35ks květin (karafiáty) 

 Věci do tomboly: Gigasport (LRU), Miroslav Procházka (PPA), Sportklub (PPA), 

Stejskalová (JKO), HIKO (PSO), Hrnčířová (PSO), Horka (PSO), Lifefood (PSO), Dr.Dudek 

(PSO) 

 Smlouva a klíče od sálu s MÚ, domluveno na pátek, vezmeme bez ubrusů, bez úklidu 

 Smlouva s OSA, připraveno, zasláno 

 Reproduktor pro malý sál, zjistit u kapely, zajištěno 

 1. Cena do tomboly: velký dort (hřiště s logem klubu se 3D sítí, 3D míčem nohejbalovým a 

3D volejbalovým, velikost min. A4), poptávku zajistí LRU.  

http://www.harmoniericany.cz/index.php?pg=styly_brisni
mailto:s.sarka@seznam.cz
http://ples2010.maestroclub.cz/
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 Materiály (nekuřácký ples, jídelní lístek), vytištěno a vytisknuto 

 Sraz v pátek v 17:00 v sále KD U Boudů 

 Vázy, ubrusy, stojánky, tiskárna na fotky, notebook, prodluţovák, kasa, peníze, 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 

 Zkusíme kontaktovat p. Bednáře, zdali uţ se na projekt podíváme, 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/VV2008–141: 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, zpracována 

 Kontaktujeme stávající studenty s prosbou o spolupráci, spolupráci jsme domluvili 

s Jiřím Novákem 

 Přihláška do SGS podána. 

 Výsledky http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/fsp  

 1/2/2010 Novák J. Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 12 000,-

Kč (zjistíme, na které poloţky byl grant přiznán).   

 Plakát na volejbalový turnaj GK: 

 Vyjdeme z plakátu na vánoční nohejbalový turnaj, u kterého provedeme následující 

změny: 

 Vyměnit nohejbalový míč za volejbalový 

 Vyměnit tyč na levé straně za část nivelační latě 

 Místo Mikuláše v horní části dát teodolit, jak kouká přes síť (stačí jen horní 

část s objektivem).  

 Připravíme plakát, zajistí PSO 

 Připravíme stránky, zajistí PSO 

 Startovné 1000,-Kč/500,-Kč 

 Pokusíme se zajistit firmy k reklamě, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

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

http://volejbal-gk2010.maestroclub.cz/
http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/2010
http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/sgs
http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/fsp
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 Zjistíme cenu a moţného dodavatele, např. DDSport 

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

volejbalisty), nepředpokládáme různé varianty 

 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 

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

 Cena za jednu soupravu je 928,-Kč s DPH 

 Dále řešíme velikosti a materiál 

 Vzorky materiálu by měly přijít poštou, přišly, budou odeslány zpět na adresu výrobce 

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

 Článek http://www.maestroclub.cz/2009111703-pro-cleny-klubove-teplakove-soupravy---

nabidka.html  

 Objednávky do 15.12.2009 

 V současné době máme návrh od DDSport (verze2): k ní budeme mít následující připomínky: 

 Texty (čísla, web) budou bílé s černým obrysem. 

 Logo firmy DDSport, jestli by nešlo dát dozadu pod límec doprostřed 

 Zašleme nové logo (po obdrţení od firmy s ubrusy) 

 Byla nám zaslána 4. verze grafického návrhu 

 Úkol trvá 

Dlouhodobé úkoly:  

Zapsal: Petr Souček 

 

V Praze dne 7. února 2010 

http://www.maestroclub.cz/2009111703-pro-cleny-klubove-teplakove-soupravy---nabidka.html
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