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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 

Termín: Čtvrtek 2.9.2010 19:00-22:00 

Místo konání: u Jany Konečné, Praha 10 – Kolovraty   

 

Účast:  

 Bartošová Pavla, Ing. 

Konečná Jana, Ing. 

Pavlů Petr, Ing., CSc. 

Souček Petr, Ing., Ph.D. 

 

Hosté:  

Růžičková Lucie, Ing. (předsedkyně kontrolní komise), přítomna od 19:00 do 20:00 

 

 Omluveni: 

Konečný Kamil 

 

Výkonný výbor rozhodl:  

Průběžné – trvalé úkoly:  

TU/VV2004–1: Redakční uzávěrky časopisů 

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

 Uzávěrky:  

 3.9.2010 – zašleme článek o nohejbalovém a volejbalovém turnaji (v současné 

době článek připravujeme), zajistí JKO 

 26.11.2010 

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

 Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 

 9/2010: zašleme informaci o cvičení pro ženy o prázdninách a volejbalový 

turnaj, zasláno 

 10/2010: zašleme informaci o cvičení pro ženy, 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, 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/) 

 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 byla přítomna na schůzi VV, ale nepodala žádnou zprávu.  

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): 

 Nohejbalové soustředění: Koman 

 ABL jaro 2010: Čečil, Kořínková, Dospěl 

 Předplatné letní volejbal: Růžičkovi L. a J. 

 Platba zpětně zimní vohejbal: Kalous 
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TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

 Na nástěnku dáme volejbalový nábor + informace o cvičení pro ženy, zajistí JKO 

Nové úkoly:  

JU/VV2010–017: Nákup špendlíků na nástěnku 

 Při pořádání nohejbalového turnaje jsme zjistili, že již máme málo špendlíků do nástěnky.  

 Nákup špendlíků (min. 2 krabičky) zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–018: Dětský den 2011 v Kolovratech 

 Filip Novák přišel se zajímavou myšlenkou: využít spolupráce s Centrem paraple při 

pořádání DD2011 

 Informaci zašleme K. Čvančarovi, zdali se mu tento nápad líbí, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–019: Zimní sezóna v tělocvičně 

 Volejbal: 

 Zjištění počtu předplatitelů a náhradníků, zajistí LRU 

 Nohejbal: 

 Zjištění počtu předplatitelů a náhradníků, zajistí PSO 

 Stanovení výše předplatného, zajistí PSO ve spolupráci s JKO (cena tělocvičny by měla 

zůstat stejná) 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–020: Společenský ples 2011 

 Kontrola zamluvení sálu U Boudů na pátek 4. února 2011 u pí Šímové, zajistí PSO 

 Výroba návrhu plakátu, pozvánek, vstupenek, termín: 15.10.2010, zajistí PBA (do 30.9.) 

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

PBA, PPA) 

 Ověřit si zamluvení hudby (FO FO), zajistí PSO 

 Zamluvení malého sálu v restauraci U Boudů (zároveň se zeptáme na možnost zajištění 

vlastního číšníka do sálu), zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–021: Klubové PF2011 

 Výroba návrhu klubového PF2011 (s přáním k prožití vánočních svátků), termín: 1.11.2010, 

zajistí PBA (využijeme loňský nápad „saně s míčem“) 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–022: členská schůze klubu, podzim 2010 

 Termín: Neděle 5.12.2010 14:30 - 17:30 (začátek schůze v 15:00) 

 Zajištění místa konání (Sport klub Kolovraty), zajistí PPA 

 Rozdělení úkolů, co který člen VV/KK připraví, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–023: Prodej zboží Botas, Moira, Litex 

 Ceníky od prodejců máme k dispozici 

 Připravíme článek na web, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–024:  
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 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2010–010: MIZUNO AVL 2010/2011 

 Přihlášky do soutěže odevzdat do 30.9.2010 (zaplatit startovné 5500,-Kč, zaregistrovat se na 

www.avlcz.cz  

 Jsme zařazeni do 7. Ligy (po loňském sestupu) 

 Více na http://www.avlcz.cz/index.php?l=cz&sezona=13&mesto=14&mesto=14&page=151  

 Svoláme schůzku mezi Radanou Ilčenkovou, Luckou Růžičkovou a Petrem Součkem k této 

problematice (další pokračování klubu v MAVL, atd.), schůzka proběhla 

 Registrace:  

 Soupisku vyplňte na internetových stránkách www.avlcz.cz v menu „registrace“, 

startovné zaplatit organizátorovi na účet 236674001/5500 u Raiffeisenbank Praha.   

 Obojí stihnout - 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8.liga -  do 30.9.2010 (kdo nestihne, jeho 

místo bude poskytnuto dalším v pořadí). 

 9. liga – odevzdat startovné a soupisku do 15.10.2010 !!!! 

 Výkonný výbor souhlasí s tím, že do letošního ročníku AVL 2010/2011 mohou nastoupit 2 

volejbalové týmy našeho klubu (finančně je klub tuto záležitost schopen zvládnout).  

 Podmínky pro hráče a jednotlivé týmy: 

 Za tým může nastoupit pouze člen klubu! 

 Hráči týmu musí dodržovat pravidla AVL (zejména pravidla amatérismu)! 

 Vedoucí týmů musí vždy zajistit článek/reportáž z hracího dne, který je možný 

umístit na webové stránky klubu! 

 Každý hráč zařazený na soupisku zaplatí nominační poplatek ve výši 100,-Kč! 

 1. tým MAESTRO CLUB Kolovraty „A“ pod vedením Radany Ilčenkové. 

 Zařazení do 7. ligy 

 Registrace týmu do 15.9., zajistí RIL 

 Zaplacení startovného do 30.9., zajistí JKO 

 2. tým MAESTRO CLUB Kolovraty „B“ pod vedením Lucky Růžičkové. 

 Zařazení do 9. ligy 

 Do 30.9. Lucka Růžičková zjistí a potvrdí, zdali se opravdu druhý tým do 

letošního ročníku přihlásí, zajistí LRU 

 Zkusíme zjistit možnost přidělání několika volejbalových dresů, zajistí PSO 

 Další povinnosti: 

 Nutné Sašovi Mrázovi napsat mailem 3 termíny, ve kterých chceme nastoupit, pro 

rok 2010 a 6 termínů pro rok 2011 (ty 2010 chce do poloviny října, další do 

listopadu). Letos je nutné k soupiskám vyplnit i fotky hráčů – nebude problém, 

neboť máme všechny v MISu, zajistí RIL a LRU. 

 Zažádat (a vyzvednout) o faktury za startovné, zajistí RIL a LRU.  

 Úkol trvá 

JU/VV2010–012: Spolupráce se společností http://igamingczech.cz/  

 Společnost zabývající se zprostředkováním reklamy na webu (zejména zjistit možnost 

výpovědi, zrušení spolupráce, atd.) 

 vzhledem k tomu, že se společnost zaměřuje především na weby s online sázením, nebudeme 

nabídku akceptovat.  

 Úkol splněn 

JU/VV2010–013: Spolupráce se společností http://www.t-shock.eu/cs/  

 Společnost zabývající se reklamním potiskem (zejména zjistit možnost výpovědi, zrušení 

spolupráce, atd.) 

 Omezená nabídka předmětů => zatím nevyužijeme.  

http://www.avlcz.cz/
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 Zkusíme se zeptat na potisk kravaty, prověří PBA 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–015: Volejbalový turnaj GK2011 

 Zajistíme termín pro ročník v roce 2011, nejlépe 21.5.2011, zajistí PBA 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–016: Podzimní voda 

 Pokusíme se opět uspořádat podzimní vodu (Sázava) v termínu 10.-12.9. nebo 17.-19.9.2010, 

dle aktuálního počasí 

 Proběhne za účasti min. dvou posádek 

 Zajišťuje PBA 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–007: Sportuj s námi 

 konkurzní řízení PTU 

 přihlášku nutné podat do 1.9.2010, zasláno 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–008: Dotace od PTU 

 Podepsaná smlouva zaslána zpět na PTU 

 Odevzdat vyúčtování na PTU do 30.11.2010, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–009: ABL podzim 2010 

 Přihlášení týmů, rozdělení hráčů, rozdělení do skupin, termíny atd., zajistí KKO 

 Áčko (3. Liga C): http://www.ablweb.cz/info/3-liga-c-i1/  

 Béčko (přebor Záběhlice): http://www.ablweb.cz/info/prebor-zabehlice-i1/  

 Céčko (divize C Záběhlice): http://www.ablweb.cz/info/c-divize-zabehlice-i1/  

 Termíny http://www.ablweb.cz/kalendar/  

 Vytvoření článku na web http://www.maestroclub.cz/2010080801-bowling-abl-2010---

podzimni-terminy.html 

 Zajistíme fakturu za startovné, zajistí KKO 

 Doplnění termínů do kalendáře akcí, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

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 nejbližších dnech) 

 Proplacení faktury (přijde až po odehrání představení), zajistí JKO 

 Článek na web připravíme, http://www.maestroclub.cz/2010051201-pozvanka-do-kina---

divadla-pojdte-s-nami-do-divadla---jistE--pane-ministRe.html  

 Systém na prodej vstupenek připraven, odkazy v článku výše 

 V současné době zbývá ještě 8ks 

 Úkol trvá 

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

 Termín po prázdninách, před startem podzimní části ABL 

 1. Ročník turnaje 

 Pozvánku na web, viz http://www.maestroclub.cz/2010090101-bowling-zapas-mezi-nasimi-

tymy-abl---pozvanka.html  

http://www.ablweb.cz/info/3-liga-c-i1/
http://www.ablweb.cz/info/prebor-zabehlice-i1/
http://www.ablweb.cz/info/c-divize-zabehlice-i1/
http://www.ablweb.cz/kalendar/
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 Úkol trvá 

JU/VV2010–008: spolupráce s Centrem Paraple 

 Informace o možné pomoci zaslal Filip Novák mailem 

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

 Vzhledem k letošním plánovaným aktivitám nebudeme s největší pravděpodobností moci 

pomoci 

 Pokusíme se udělat opět akci s výběrem příspěvků od členů klubu, článek na web připravíme, 

http://www.maestroclub.cz/2010072502-pro-cleny-spoluprace-se-sdruzenim-centrum-

paraple-v-roce-2010.html  

 na začátku září rozešleme informaci členům mailem, rozesláno 

 zeptat se na možnost nákupu triček (velikosti), zeptat se Filipa Nováka, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

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 dodržovat 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 dodržovat 20% slevu pro členy klubu ze základní ceny. Budeme 

zveřejňovat základní cenu. 

 Vytvořit článek na web (storno, sleva), článek je napsán, ale nevydán, kontrolu zajistí všichni 

členové VV (JKO, KKO, PSO, PBA, PPA) 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–200: Změna stanov klubu 

 Vzhledem k tomu, že stávající stanovy máme z roku 2005, je možné uvažovat 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.  

 Možné okruhy: 
 Členské příspěvky u důchodců, případně členů nad určitou věkovou hranici (60/65let). 

 Termíny související s přípravou členské schůze (kontrolní zpráva, materiály, atd.). 

 Snížení počtu členů volební komise na členské schůzi. 

 Připomínky zaslané J. Růžičkou emailem:  

 III.1.b - snížit věkovou hranici pro vstup od oddílu? 

 III.3., III.5.b,  IV.1.bc - napadá mě, že stanovy zde neadresují případ vyloučení člena z oddílu 

kvůli výkonnosti, to by asi chtělo nějak popsat. 

 Stanovy nijak nevymezují "oddíl", ačkoli se na něj odkazují. 

 Proč se vlastně prezident a viceprezident nejmenuje předseda a místopředseda? Přišlo by mě 

to víc "české" :-) 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–201: Letní turnaje 2010 

 Oslovíme Janu Tichou s prosbou o nakreslení nějakého letního volejbalového a 

nohejbalového motivu,  

 Jana Tichá slíbila, že nějaký plakát nakreslí (do cca. 30.4.). Plakáty nakresleny a předány.  

 webové stránky turnajů vytvořeny: 

 http://nohejbal-uhrineves2010.maestroclub.cz/  

 http://volejbal-uhrineves2010.maestroclub.cz/  

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

http://www.maestroclub.cz/2010072502-pro-cleny-spoluprace-se-sdruzenim-centrum-paraple-v-roce-2010.html
http://www.maestroclub.cz/2010072502-pro-cleny-spoluprace-se-sdruzenim-centrum-paraple-v-roce-2010.html
http://nohejbal-uhrineves2010.maestroclub.cz/
http://volejbal-uhrineves2010.maestroclub.cz/
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 Jak s volejbalovým turnajem, zjistí LRU 

 Plakáty na turnaje vytištěny a vyvěšeny na nástěnkách v Kolovratech (zajistila Jana Konečná) 

 Rozešleme pozvánky na turnaje pomocí mailu a SMS na známé oddíly 

 Nohejbal: zasláno 

 Volejbal: zasláno 

 Rozešleme informaci s prosbou o pomoc na turnaji (zajištění občerstvení, atd.): 

 Nohejbal: zasláno 

 Volejbal: zasláno 

 Volejbalový turnaj: 

 Pro malý zájem družstev a členů oddílu byl zrušen! 

 Nohejbalový turnaj: 

 Proběhl viz http://www.maestroclub.cz/2010082801-nohejbal-pocasi-nasemu-

nohejbalovemu-turnaji-pralo.html 

 Malá finanční ztráta, turnaj jinak velmi vydařený.  

 Úkol splněn 

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

 Zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–204: Letní voda 2010 

 Zatím uvažujeme opět o Berounce kvůli její menší obtížnosti 

 Účast (možná):  

 Petr a Vojta Součkovi 

 Jiřka Součková a Kamil Konečný 

 Milada a Jiří Cajthamlovi (pozemní doprovod) 

 Přemek Jindrák a Pavla Bartošová 

 Šárka Kořínková a Josef Konečný 

 Samozřejmě oslovíme i další členy, především účastníky předchozích vod 

(Fillerovi), atd.  

 Článek na web připraven, viz http://www.maestroclub.cz/2010070501-vodacka-turistika-

letni-voda-2010---prihlasky.html  

 akce proběhla 

 vyúčtování akce, zajištěno 

 článek o akci na web, 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 

 vytvořena první verze, do které ještě doplníme 

 Hlavičkový papír. 

 Font, který se používá v logu klubu. 

 Grafický manuál schválen 

 vystavíme na web ve formátu CDR a PDF, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–186: Články o bowlingu  

 Články: 

 o čtvrtém hracím dnu Áčko, zajistí KKO 

 ABL celostátní finále Chomutov, zajistí KKO 

 ABL finále Praha A, zajistí J. Dospěl (přes KKO), splněn 

http://www.maestroclub.cz/2010082801-nohejbal-pocasi-nasemu-nohejbalovemu-turnaji-pralo.html
http://www.maestroclub.cz/2010082801-nohejbal-pocasi-nasemu-nohejbalovemu-turnaji-pralo.html
http://www.maestroclub.cz/2010070501-vodacka-turistika-letni-voda-2010---prihlasky.html
http://www.maestroclub.cz/2010070501-vodacka-turistika-letni-voda-2010---prihlasky.html
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 ABL finále Praha B, zajistí KKO 

 ABL kvalifikace, zajistí KKO 

 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 

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

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

přípravě grantu. My provedeme: 

 Fotodokumentaci stávajícího stavu (kurt, okolí), 

 Fotodokumentaci nejrizikovějších míst (zrezlé části, atd.), 

 Nákres požadovaného/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.   

 Celý úkol je v řešení 

 Úkol trvá 

JU/VV2008–125: volejbalový turnaj GK2010  

 Vyúčtování a závěrečnou zprávu k SGS, zajistí PBA 

 Závěrečné vyúčtování, které je součástí závěrečné zprávy (někdy v 1/2011), zajistí 

PBA 

 Poster na Workshop (někdy v 2/2011), zajistí PBA 

 Spolupráce s Jiřím Novákem, zaslat výše uvedené informace VV, zajistí PBA 

 Úkol trvá 

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

 Zjistíme cenu a možného dodavatele, např. DDSport 

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

 Zašleme do DDsport se žádostí 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 

http://www.maestroclub.cz/2009111703-pro-cleny-klubove-teplakove-soupravy---nabidka.html
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 Zašleme nové logo (po obdržení od firmy s ubrusy) 

 Byla nám zaslána 4. verze grafického návrhu 

 Soupravy přišly na naši adresu 

 Ceny rozešleme členům, kteří si je objednali 

 Rozdání souprav, zajištěno 

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

 Objednáme 1ks soupravy pro P. Martínka (kvůli špatné velikosti), zeptáme se dalších členů, 

jestli nechtějí také 

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

 Zašleme dotaz k faktuře, která nám přišla chybná, nová faktura dorazila, zaplaceno 

 Ještě jsme přiobjednali dvě soupravy, dorazily 

 Úkol splněn 

Dlouhodobé úkoly:  

--- 

Zapsal: Petr Souček 

 

V Praze dne 19. září 2010 


