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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 

Termín: Čtvrtek 13.5.2010 18:45-20:30 

Místo konání: u Petra Součka, Praha 10 – Kolovraty   

 

Účast:  

Konečná Jana, Ing. 

Pavlů Petr, Ing., CSc. 

Souček Petr, Ing., Ph.D. 

 

Hosté:  

 — 

 

 Omluveni: 

 Bartošová Pavla, Ing. 

Konečný Kamil 

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:  

 4.6.2010: zašleme článek o GK turnaji, nebo o Pochodu rozmrzlého kapříka, 

zajistí JKO 

 3.9.2010 a 26.11.2010 

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

 Uzávěrka vţdy k 24. v měsíci 

 5/2010: zašleme informaci o domácích utkání MPD 2010 (Út 4.5.2010 17
00

 - 

20
00

 - (4.kolo) KOLOVRATY – HASIČI, Út 18.5.2010 17
00

 - 20
00

 - (6.kolo) 

KOLOVRATY - MODŘANY), případně o Pochodu rozmrzlého kapříka, 

zasláno, úkol splněn 

 6/2010: zašleme informaci o domácích utkání MPD 2010 (Út 22.6.2010 17
00

 - 

20
00

 - (10.kolo) KOLOVRATY - PSVS) a informace o cvičení pro ţeny o 

prázdninách a po prázdninách, 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, Bc. Zbyněk Pokorný, 

vedoucí redakce, Náš REGION JV, tel. 774 488 904, pokorny@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/) 

 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 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 
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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): 

 Teplákové soupravy (Stoklasa, Dlouhý, Martínek, Mrkva), zaslali jsme upomínku 

 Členské příspěvky za rok 2010 (nový člen Robert Koman – nový člen), zašleme 

upomínku, zajistí JKO 

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

 vyvěsíme informační leták od VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ČSTV, s.r.o., zajistí 

PSO 

Nové úkoly:  

JU/VV2010–001: Dárkové poukazy od p.Kolmanové 

 získali jsme několik dárkových poukazů od p. Kolmanové (na kosmetiku) 

 původně jsme je chtěli distribuovat na schůzi členům, ale přišly později, tak je vyuţijeme na 

některé z dalších akcí 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–002: Dotace od ČSRS 

 Získali jsme dotaci od ČSRS ve výši 5000,-Kč 

 Oproti loňskému roku se jedná o dotaci, která nepodléhá následnému účelovému vyúčtování 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–003: Divadlo na Vinohradech, představení „Jistě, pane ministře― 

 Po krátké odmlce pokračujeme v úkolu JU/VV2006–203 

 Bylo nám nabídnuto 25 ks vstupenek na představení Jistě, pane ministře na termín čtvrtek 

16.9.2010 v ceně 250-380Kč (přesná cena nám bude zaslána v nejbliţších dnech) 

 Proplacení faktury, zajistí JKO 

 Článek na web připravíme, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–004: zvolení nového VV na období 2010 – 2012  

 Na členské schůzi byl zvolen nový výkonný výbor 

 Aktualizujeme informace na webových stránkách, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–005: utkání mezi bowlingovými týmy A,B,C 

 Termín ve druhé polovině června, po ukončení jarní části ABL 

 1. Ročník turnaje 

 Pozvánku na web, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–006: prodlouţení elektronických podpisů 

 Některým členům VV končí elektronický podpis u České pošty, http://www.postsignum.cz/  

 Budeme ţádat o prodlouţení 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–008: spolupráce s Centrem Paraple 

 Informace o moţné pomoci zaslal Filip Novák mailem 

 Rozmyslíme do příští schůze VV, v čem budeme moci letos pomoci 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–007:  

http://www.postsignum.cz/
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 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2008–206: Stanovení pravidel pro určení ceny (a případného storno poplatku) zájezdů pro členy a 

veřejnost 

 Souvisí s úkolem JU/VV2006–142: Storno poplatek u zájezdů pořádaných naším klubem 

 Důsledně dodrţovat a zveřejňovat storno poplatky (ideálně sestavením obecného článku na 

web a dále uvádět odkaz), ve výjimečných případech lze prominout (např. pokud tím klubu 

nevzniknou prokazatelné ztráty). Týká se zájezdů typu sklípek, hory, voda a soustředění.  

 Důsledně budeme dodrţovat 20% slevu pro členy klubu ze základní ceny. Budeme 

zveřejňovat základní cenu. 

 Vytvořit článek na web (storno, sleva), zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–207: Nákup minidresů od DDsport 

 Objednáme 50ks minidresů, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–209: Webhosting – prodlouţení smlouvy 

 Proplacení faktury za sluţby na další období, zaplaceno 

 Faktura je na vyšší částku, protoţe je placena na delší období 

 Úkol splněno 

JU/VV2008–211: vyrovnání s K153 ČVUT za pronájem haly na GK turnaj 

 Placení nájmu haly ČVUT na Julisce: 

 2006 (6000,-Kč, platila K153), 

 2007 (12000,-Kč, platila K153), 

 2008 (12000,- Kč, placeno z SGS), 

 2009 (12000,-Kč, platila K153), 

 2010 (12000,-Kč placeno z SGS). 

 Vyrovnání proběhlo: 

 1x společně za rok 2006 a 2007, 7.11.2007 jsme zakoupili zboţí ve výši 7 066,-- Kč  

 Toner do kopírky XEROX XD 104 - WorkCenter   (černý), zjistíme cenu a moţnost 

objednání (u Filipa) 

 Vyrovnání za rok 2009 proběhlo ve výši 5 082,00Kč (multifunkční zařízení) plus 1 911,20Kč 

(kancelářské potřeby), zboţí předáno K153 

 Potřebujeme získat faktury za zboţí, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–190: Zájezd do vinného sklípku 

 Pokusíme se zajistit opět u p. Křivky v Kobylí, zajištěn na pátek a sobotu od 17:00 

 Ubytování, zajištěno a zaplaceno 

 Zeptat se na max. počet lidí – max. 14 návštěvníků ve sklípku (letos pojede 10) 

 Chceme termín 11.4. (případně můţeme i 18.4. a nebo květen 2010) 

 Napsat paní na ubytování, kdy dorazíme,  

 Peníze s sebou na zaplacení sklípku,  

 Pokusíme se zajistit oběd v Bukovanském Mlýně,  

 Akce proběhla, viz článek http://www.maestroclub.cz/2010050801-vylety-za-vinem-kobyli-

2010-aneb-reportaz-psana-na-sudu.html  

 Úkol splněn 

http://www.maestroclub.cz/2010050801-vylety-za-vinem-kobyli-2010-aneb-reportaz-psana-na-sudu.html
http://www.maestroclub.cz/2010050801-vylety-za-vinem-kobyli-2010-aneb-reportaz-psana-na-sudu.html
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JU/VV2008–191: Sponzoring Hermo 

 Pokusíme se opět domluvit sponzorský dar v roce 2010 

 Domluveno, zašleme návrh smlouvy jako v předloňském roce (loni jsme měli prací 

prostředky), zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–192: Členská schůze klubu 

 Termín: 25.4.2010 od 15:00 

 Rezervace termínu ve Sportklubu, zajištěno 

 Rozdělení materiálů: 

 Sestavení pozvánky s programem (mail, web), připraveno 

 Sestavení výroční zprávy o činnosti za rok 2009, připraveno 

 Sestavení dílčí zprávy o činnosti klubu za 1.Q roku 2010, připraveno 

 Zpráva o činnosti kontrolní komise (s kontrolou usnesení), připraveno 

 Zpráva o hospodaření klubu v roce 2009, připraveno 

 Ukončení členství (seznam členů: J. Hesse, M. Keselica, M. Staněk, J. Moravec), 

připraveno 

 Seznam kandidátů na členy VV (představení na web), připraveno 

 Průběţná zpráva o hospodaření za 1.Q roku 2010, připraveno 

 Kontrola plnění plánu činnosti na rok 2009, připraveno 

 Zajištění plátna a projektoru u Filipa, zajištěno 

 Zajištění restaurace a občerstvení, zajištěno 

 Příprava volebních lístků, prezenční listiny, připraveno 

 Zajištění zapisovatele, ověřovatelů, volební komise, návrhy usnesení, připraveno 

 Schůze bude volební – budeme volit výkonný výbor 

 Členové výkonného výboru (Souček, Pavlů, Konečný, Konečná a Bartošová) hodlají ve své 

práci pokračovat. 

 Dále zjistíme, jak svoji pozici vidí Pavla Bartošová, chce pokračovat 

 Zkusíme oslovit další členy klubu (zejména členy volejbalového oddílu), např. Iva Mašková, 

Luděk Mrkva, Karel Měřínský, všichni osloveni (záporná reakce akorát od I.Maškové, 

ostatní bez reakce) 

 Schůze proběhla 

 Ukončení členství: 

 Zadat konec členství v MIS, zajistí JKO 

 Zaslat bývalým členům dopis o ukončení členství, zajistí JKO 

 Vystavení materiálů na web (zápis, prezenční listina, atd.), zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–193: Dětský den 2010 v Kolovratech 

 Připravuje se schůzka k DD2010 na Úřadě MČ Kolovraty 

 Z naší strany bude pomoc asi velmi skromná 

 Organizuje Karel Čvančara (cvancara@kolovraty.cz, kcvancara@seznam.cz, +420 

602 207 603 

 Termín: sobota 28.5.2010 na fotbalovém hřišti s umělou trávou 

 Přislíbili jsme pomoc s výrobou vstupních kartiček pro děti (letos s pohádkovou tématikou, 

z pohádky do pohádky), vytvoříme grafický návrh, tisk zajišťuje Infocentrum 

 Grafický návrh na kartičku zpracován a poslán mailem 

 Další pomoc jsme neslibovali (moţná výpomoc při „pytlíkování―) 

 Vystavení pozvánky na webové stránky, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–195: Letní sezóna volejbal a nohejbal (předplatné) 

mailto:cvancara@kolovraty.cz
mailto:kcvancara@seznam.cz
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 Stanovení předplatného volejbalu a nohejbalu, zajistí PSO (ve spolupráci s LRU) 

 Stanovíme ceny dle počtu předplatitelů: 

 Nohejbal 10+10 

 Volejbal 10 

 Předplatné stanoveno, http://www.maestroclub.cz/2010050901-pro-cleny-vyse-plateb-za-

cvicebni-hodiny-v-letni-sezone-2010.html  

 Rozeslání informace o předplatném: 

 Nohejbal, zajistí PSO 

 Volejbal: zajistí LRU 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–199: Pochod rozmrzlého kapříka 

 Akci zajišťuje dvojice Hana Nováková / Jiřka Součková 

 Pozvánka viz http://www.maestroclub.cz/2010050201-pesi-turistika-pochod--rozmrzleho--

kaprika---pozvanka-na-1.rocnik.html  

 snad nám bude přát počasí :-) 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–200: Změna stanov klubu 

 Vzhledem k tomu, ţe stávající stanovy máme z roku 2005, je moţné uvaţovat v dohledné 

době o jejich novelizaci 

 Návrhy na změny stanov mohou zasílat všichni členové, ale především členové VV a KK, 

oslovení mailem zajistí PSO 

 Provedeme revizi starých zápisů VV, zdali tam nejsou nějaké poznámky, zajistí PSO 

 Hlasování o změnách stanov budeme směřovat k členské schůzi 12/2010 či 4/2011.  

 Úkol trvá 

JU/VV2008–201: Letní turnaje 2010 

 Oslovíme Janu Tichou s prosbou o nakreslení nějakého letního volejbalového a 

nohejbalového motivu,  

 Jana Tichá slíbila, ţe nějaký plakát nakreslí (do cca. 30.4.), za VV koordinuje PSO 

 Máme zakoupeny poháry pro vítěze i se štítky (pro volejbal i nohejbal) 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–202: Video z volejbalového a nohejbalového tréninku 

 Zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–203: změna termínů schůzí VV 

 Na středu 7. dubna 2010 

 Na čtvrtek 13. května 2010 k Petru Součkovi 

 Na čtvrtek 10. června 2010 k Petru Součkovi 

 Termíny přepsat na webu, v termínu akcí, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–204: Letní voda 2010 

 Zatím uvaţujeme opět o Berounce kvůli její menší obtíţnosti 

 Účast (moţná):  

 Petr a Vojta Součkovi 

 Jiřka Součková a Kamil Konečný 

 Milada a Jiří Cajthamlovi (pozemní doprovod) 

 Přemek Jindrák a Pavla Bartošová 

http://www.maestroclub.cz/2010050901-pro-cleny-vyse-plateb-za-cvicebni-hodiny-v-letni-sezone-2010.html
http://www.maestroclub.cz/2010050901-pro-cleny-vyse-plateb-za-cvicebni-hodiny-v-letni-sezone-2010.html
http://www.maestroclub.cz/2010050201-pesi-turistika-pochod--rozmrzleho--kaprika---pozvanka-na-1.rocnik.html
http://www.maestroclub.cz/2010050201-pesi-turistika-pochod--rozmrzleho--kaprika---pozvanka-na-1.rocnik.html
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 Šárka Kořínková a Josef Konečný 

 Samozřejmě oslovíme i další členy, především účastníky předchozích vod 

(Fillerovi), atd.  

 Článek na web připraví 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 

 V procesu tvorby, zajišťuje PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–186: Články o bowlingu  

 Články: 

 o mistrovstvích ABL, připraveno v MIS 

 o turnajích Krocan.com, napsáno 

 o mistrovství Prahy ČBA, připraveno v MIS 

 o prvním hracím dnu ABL Áčko, napsáno 

 o prvním a druhém hracím dnu ABL Céčko (přes hráče druţstva „C―, Markéta 

Fillerová), napsáno 

 o Večerní růţi, zajistí PSO (přes Jiřku Součkovou) 

 o MČR seniorů, připraveno v MIS 

 o třetím a čtvrtém hracím dnu Béčko, zajistí PSO 

 o třetím hracím dnu Áčko, připraveno v MIS 

 o čtvrtém hracím dnu Áčko, zajistí KKO 

 o třetím hracím dnu Céčko, zajistí Markéta Fillerová (přes KKO) 

 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  

 Při konečném potvrzení počtu účastníků poţádáme o fakturu, abychom zaplatili předem, 

zajistí PSO 

 Pošleme znovu všem nohejbalistům (plus R. Komanovi), vyţádáme si fakturu, zajistí PSO 

 Zamluvíme pečenou krůtu, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

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 

 Vzhledem k většímu počtu účastníků z řad veřejnosti nebudeme akci prezentovat jako akci 

klubu (kvůli ceníku) 

 Zajišťuje LRU 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–163: Inventura majetku klubu 

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


  10_svv_05_zapis.doc 

  Strana č. 7/10 

 Provedení inventury klubového majetku k 31.12.2009 

 Zajišťuje kontrolní komise ve spolupráci s VV, zajistí LRU 

 V současné době se inventura provádí 

 Ještě zbývá vyřešit drobnosti 

 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 

 Zkusíme kontaktovat p. Bednáře, zdali uţ se na projekt podíváme 

 V březnu 2010 se Petr Souček sešel s p. Bednářem. Bylo domluveno, ţe začneme pracovat na 

přípravě grantu. My provedeme: 

 Fotodokumentaci stávajícího stavu (kurt, okolí), 

 Fotodokumentaci nejrizikovějších míst (zrezlé části, atd.), 

 Nákres poţadovaného/nového stavu, tj. zvýšení ochranné sítě a realizace stolků a 

laviček.  

 Zajistí PSO 

 Mgr. Bednář zajistí: 

 Stavební dokumentaci, výpis z KN, atd.  

 Výběr firmy (firma, která realizovala oplocení u fotbalového hřiště s umělým 

povrchem) s následnou poptávkou (tj. získání rozpočtu),  

 Domluvení spoluúčasti s MČ.   

 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 

 Kontakty jsou jiţ naplněny do MIS, viz 

http://www.maestroclub.cz/admin.php?akce=maestroIS_adresar_View  

 Úkol splněn 

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).   

 Smlouva byla podepsána 

 Přiznáno 12000,-Kč na nájem haly 

 Objednávka z rektorátu ČVUT odešla 

http://www.maestroclub.cz/admin.php?akce=maestroIS_adresar_View
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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 Faktura za vyuţití reklamy v hale, bude hrazeno z MAESTRO CLUBU, ţádost o 

vystavení faktury, poţádáno 

 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, připraven 

 Připravíme stránky, viz http://volejbal-gk2010.maestroclub.cz/  

 Startovné 1000,-Kč/500,-Kč 

 Pokusíme se zajistit firmy k reklamě, zajištěni stejní partneři jako v loňském roce 

 Reklamní předmět pro účastníky turnaje: 

 Max. cena 100,-Kč s DPH i s potiskem! 

 Počet předmětů: 150ks 

 Návrhy: 

 Plastová láhev na kolo 0,5l (bílá nebo modrá), str. 221, č. 26199 

 Sportovní hliníková láhev, 0,6l (bílá nebo modrá), str. 221, č. 26197 

 Tričko dámské/pánské, bílé 160g/m2, str. 100, č. 25662 

 Tisknout budeme (stejně jako loňský rok): 

 Text „www.maestroclub.cz― + logo našeho klubu + text „pořadatel turnaje― 

(toto ideálně barevně) 

 Test „účastník 8. Ročníku volejbalového turnaje GEODETŮ A 

KARTOGRAFŮ 2010― + loga generálního partnera (Gefos) + logo studentské 

grantové soutěţe + logo hlavního mediálního partnera (Zeměměřič) + text 

„volejbal-gk2010.maestroclub.cz― (toto jsme tiskli pouze v odstínech šedi) 

 V současné době řešíme grafický návrh potisku (plastová láhev) 

 Provedeme poptávku, předměty objednány 

 Poháry pro vítěze, máme koupeny i se štítky 

 Štítky na poháry pro vítěze, vytvořeny, vytištěny 

 Rozeslání informačního mailu firmám, provedeno 

 Rozeslání informačního emailu studentům, provedeno 

 Vytvoření reklamních smluv pro firmy Azimut, Geodézie ČT, Gefos, provedeno a odesláno 

firmám společně s fakturou 

 Zdravotní dozor:  

 oslovíme MUDr. Broukala, osloven, ale bez reakce. Zkusíme oslovit další doktory 

 domluvena Jana Termerová, Jana.Termerova@gmail.com, 777 028 642 

 Občerstvení, Mnichovice s tím počítají, zajištěno 

 Rozhodčí:  

 Ivana Strachanová: ANO (nakonec nemůţe) 

 Vašek Kobliha 604 420 296 ANO (můţe jen odpoledne) 

 Šlechta (kontakt od A.Peché, mobil mají jeden s manţelkou - 723 527 054 a pevná 

2353 581 51), potvrzen, počítá s tím 

 Ing. Jiří Zich-geodet, 284810283, 602228213, jiri.zich@geoprogres.cz potvrzen, 

počítá s tím 

 Kamil Lhoták, jaroslav.lhotak@ssuar.cz potvrzen, počítá s tím 

 Vaničková: NE 

 Alena Pechá: NE 

 U dalších čekáme na odezvu (budeme shánět ještě min. 1 aţ 2 rozhodčí) 

 Ještě jsme oslovili PVS, aby nám pomohli sehnat další rozhodčí, zajišťuje PSO 

http://volejbal-gk2010.maestroclub.cz/
http://www.maestroclub.cz/
mailto:Jana.Termerova@gmail.com
mailto:jiri.zich@geoprogres.cz
mailto:jaroslav.lhotak@ssuar.cz
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 Zjistíme zájem u našich členů (hra a pomoc s organizací), vypadá to na účast jednoho našeho 

týmu, zajistí LRU 

 Objednávka na pronájem halu, dokument připraven a odeslán 

 Diplomy pro vítěze, zajistí PSO ve spolupráci s Přemkem Jindrákem 

 Reklamní bannery na web partnerů, vytvořeny, viz 

http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=bannery, zároveň předány partnerům  

 Plakáty na fakultě ČVUT byly vyvěšeny 

 Faktura za halu, proplacení rektorátem ČVUT z SGS, prověříme, zajistí PSO 

 Zakoupení cen (25 vín plus 4 balíčky pro vítěze), cenu za loňské balíčky zašle JKO, nákup 

zajistí PPA 

 Seznam věcí pro turnaj připravíme v průběhu týdne, zajistí JKO 

 Rozdělení týmů to šaten, zajistí JKO 

 Zajištěna hospoda pro posezení: 

 Je zamluvená hospoda Restaurant Cesta Časem http://www.cestacasem.cz/ (Na 

Kocínce 210/3, 160 00 Praha-Dejvice). 

 Je to zamluvené na sobotu 22.5.2010 od 18:00 na jméno Konečná Jana, MAESTRO 

CLUB Kolovraty. 

 Do středy je nutné tam doručit tu zálohu 1000,-Kč a nech si na to nechat potvrzení. 

 Doručení zálohy zajistí J. Novák, zajistí PSO 

 Vystavení informace o hospodě na web, zajistí PSO 

 Zajištění dalšího partnera, Domov sv. Aneţky, o.p.s., dají prvním třem týmům kolíky (300, 

200, 100) plus upomínkový kolík pro kaţdý tým, vystavení na web, domluví PSO  

 Bohuslav Veverka (garant turnaje) se nezúčastní 

 Prověřit občerstvení z Mnichovic, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

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

 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 

 Soupravy přišly na naši adresu 

 Ceny rozešleme členům, kteří si je objednali, zajistí JKO 

 Rozdání souprav, zajištěno 

 Proplacení faktury provede JKO (po tom, co přijde správná verze a také minidres) 

http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=bannery
http://www.cestacasem.cz/
http://www.maestroclub.cz/2009111703-pro-cleny-klubove-teplakove-soupravy---nabidka.html
http://www.maestroclub.cz/2009111703-pro-cleny-klubove-teplakove-soupravy---nabidka.html
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 Objednáme 1ks soupravy pro P. Martínka (kvůli špatné velikosti), zeptáme se dalších členů, 

jestli nechtějí také, zajistí PSO 

 Minidres dorazil, objednáme si 50ks pro reklamní účely, viz úkol JU/VV2008–207 

 Zašleme dotaz k faktuře, která nám přišla chybná, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

Dlouhodobé úkoly:  

Zapsal: Petr Souček 

 

V Praze dne 16. května 2010 


