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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 

Termín: Pondělí 7. března 2011  19:00 – 20:30 

Místo konání: u Jany Konečné, Praha 10 – Kolovraty   

 

Účast:  

 Bartošová Pavla, Ing. 

Konečná Jana, Ing. 

Konečný Kamil 

Souček Petr, Ing., Ph.D. 

Pavlů Petr, Ing., CSc. 

 

Hosté:  

Růžičková Lucie, Ing. (předsedkyně kontrolní komise), (přítomna od 19:45) 

 

 Omluveni: 

 

Výkonný výbor rozhodl:  

Průběžné – trvalé úkoly:  

TU/VV2004–1: Redakční uzávěrky časopisů 

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

 Uzávěrky:  

 7.3., 6.6., 5.9. a 25.11.2011 

 KZ 1/2011: zašleme článek o plese a bowlingovém turnaji, zasláno, úkol splněn 

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

 Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 

 3/2011: zašleme informace o cvičení pro ženy, zasláno, úkol splněn 

 4/2011: zašleme informace o nohejbalovém turnaji, domácích nohejbalových 

utkáních, 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, 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/ ) 

 Zašleme plakát turnaje GK2011, zasláno, úkol splněn 

 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 turnaje GK2011, zasláno, úkol splněn 

 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 podala zprávu o připravované schůzi KK, kde zpracují závěrečnou 

kontrolní zprávu za dvouleté období.  

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): 

 Členské příspěvky 2011 – zatím neuhrazeno od 18 členů, urgenci zajistí JKO 

 Nohejbal předplatné (druhá splátka) – zaplaceno 
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 Platby za sklípek, hory, zkontrolovat  

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

 Na nástěnku dáme informace o nohejbalovém turnaji, zajistí JKO, úkol trvá 

Nové úkoly:  

JU/VV2010–072: Nohejbalové soustředění Kolečko 

 Nový provozovatel:  

 Správa: 

 Tomáš Flemmer 

 dočasné telefonní číslo: 607831151 

 od března 2011 zpět: 724329532 

 email: arealkolecko@email.cz  

 kontaktní adresa: 

 Sportovní areál Kolečko 

 Křivoklát 

 270 23 Křivoklát 

 Objednáno na termín:  

 Prodloužený víkend Čtvrtek 2.6.2011 - Neděle 5.6.2011 

 Účastníci: 

 Petr Souček 

 Jiří Dlouhý 

 Jiří Hrnčíř ml. 

 Robert Koman 

 Kamil Konečný 

 Pepa Koklar (?) 

 Pavel Martínek 

 Karel Měřínský 

 Petr Pavlů 

 Domluvit zaplacení zálohu, cenu zájezdu, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–073: Klubové razítko č.4 

 Od dnešního dne jej má k dispozici Petr Pavlů (místo Pavly Bartošové) 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–074: Zájezd na hory 

 Účast: 8 dospělých + děti 

 Doprava samostatně 

 Článek o akci, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–075: Zájezd do sklípku 

 Účast: 8 dospělých 

 Ubytování zajištěno, zálohu zašleme, zajistí JKO 

 Domluvení ochutnávky, jídla, zjistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–076: DD2011 v Kolovratech 

 Datum: sobota 28.5.2011 

 Klub přislíbil pomoc při: 

 Přípravě grafických podkladů 

 Pomoc při vstupu (2 osoby) 

mailto:arealkolecko@email.cz
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 Ještě uvažujeme o atrakci (nohejbal), zjistíme zájem, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–077: Dopis od ÚMČ Praha – Kolovraty, správa místního poplatku  

 Obdrželi jsme dopis od ÚMČ Praha – Kolovraty, abychom doplnili údaje o počtu účastníků 

na plese v roce 2010 a 2011.  

 Odpověď společně se žádostí o prominutí poplatku jsme odeslali, čekáme na odpověď 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–078:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2010–061: Vizitky pro členy VV a KK 

 O výrobu vizitek projevil zájem pouze prezident klubu, výroba 100ks, vizitky vytištěny a 

předány  

 Úkol splněn 

JU/VV2010–062: Kalendář prací a úkolů 

 Vytvoření kalendáře na způsob daňového kalendáře 

 Vzhledem k tomu, že většina akcí v roce se opakuje, bude vhodné vytvořit dokument, kde 

budou termíny pro jednotlivé činnosti 

 Vytvoření dokumentu, termín 31.3.2011, zajistí PBA 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–063: Nohejbalový turnaj (akce k 10. výročí klubu) 

 Vybrali jsme termín 2.4.2011 

 Zajištění tělocvičny, zamluveno 

 Vytvoření herního systému, pravidla v článku http://www.maestroclub.cz/2011030502-

nohejbal-nohejbalovy-turnaj-k-10.-vyroci-klubu.html  

 Oslovení členů oddílu a členů klubu, zaslán email 

 3 naše týmy 

 Vytvoření článku na web, viz http://www.maestroclub.cz/2011030502-nohejbal-nohejbalovy-

turnaj-k-10.-vyroci-klubu.html  

 Oslovení případných účastníků, aktuální stav 3 naše týmy + 3 ostatní týmy (aktuální stav 

v článku) 

 Pomoc s občerstvením: Kuba (od Jirky Dl.) 

 Vytvoření vstupenek (kvůli losování věcných cen na turnaji), zajistí JKO 

 Občerstvení (nákup), zajistí KKO a PSO 

 Rozeslání mailu členům, zajistí PSO 

 Pohár a štítky na pohár (koupíme společně na turnaj GK2011), zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–064: Odevzdání účetní závěrky na PTU 

 Odevzdat na PTU účetní závěrku v termínu do 14.3.2011, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–065: Daňové přiznání za rok 2010 

 Zpracování a odevzdání daňového přiznání do 31.3.2011, zajistí JKO (ve spolupráci s PSO) 

 Úkol trvá 

http://www.maestroclub.cz/2011030502-nohejbal-nohejbalovy-turnaj-k-10.-vyroci-klubu.html
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JU/VV2010–067: články o AVL 2010/11 

 2 články o 2 hracích dnech, zajistí LRU 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–068: článek o bowlingu 

 Články: 

 ABL jednotlivců 

 ABL A 1. Hrací den 

 Mistrovství Prahy ČBA  

 Články zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–069: Letní sezóna 

 Volejbal (neděle) 

 Nohejbal (úterý a středa) 

 Zajištění sportoviště Na Parkáně 

 Smlouva připravena, zašleme p. Bednářovi, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–070: nohejbalový nábor 

 Vzhledem k ukončení sportovní činnosti 2 členů na úterním tréninku, budeme hledat náhradu 

(zejména kvůli zapojení do soutěže MPD2011), zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–071: Hydromagazín – předplatné  

 Předplatné na rok 2011, zaplaceno 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–053: nákup kelímků pro potřeby pořádání turnajů 

 Nákup kelímků/tácků pro občerstvení na turnaje: 

 Plastový kelímek 500ml (na pivo)  300ks 

 Plastový kelímek 300ml (na limo/pivo)  100ks 

 Plastový kelímek 50ml/40ml (na panáky) 300ks 

 Papírový tácek 500ks 

 Nákup zajistíme nejlépe v Makru, zajištěno 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–054: Kolovratské programy na podporu využití volného času dětí a mládeže v roce 2011 

 Viz http://www.kolovraty.cz/cs/kolovratske-aktuality/1-aktuality/418-obec-opt-podpoi-

organizace-ktere-pracuji-s-dtmi-v-jejich-volnem-ase  

 Akce ke klubovému výročí 

 Koncipovat jako akci pro děti a rodiny s dětmi 

 Nápady: 

 Název akce např. „Sportuj s MAESTRO CLUBEM“, „Běh mezi domy“ 

 GPS geocaching 

 Občerstvení pro účastníky 

 Kdo přijde v barvách MCK => nějaký dárek 

 Reklamní předmět – např. „reflexní páska“ 

 Čas: odpoledne 

 Termín: nejspíš září 

 Připravíme rozpočet akce (občerstvení, ceny pro účastníky, propagace, tisk, atd.), zajistí JKO 

 Připravíme popis akce, zajistí PSO 

http://www.kolovraty.cz/cs/kolovratske-aktuality/1-aktuality/418-obec-opt-podpoi-organizace-ktere-pracuji-s-dtmi-v-jejich-volnem-ase
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 Pro druhé pololetí se granty podávají v období 30.5.-10.6.2011 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–055: Zamluvení areálů pro pořádání naplánovaných klubových akcí 

 Mladé Buky / Pomezní Boudy (cca 10ks) – výlet na běžky 

 osloveno několik penzionů, napíšeme článek na web a objednáno. Domluvili jsme 

se na posunu termínu o 14 dní, zajištěno 

 p. Křivka – zájezd do vinného sklípku, zajištěno 

 Areál U Kolečka – nohejbalové soustředění, zajištěno 

 Antukové hřiště TJ Uhříněves – nohejbalový turnaj, zajištěno 

 Tělocvična Kolovraty – nohejbalový vánoční turnaj, zajištěno 

 SportKlub Kolovraty – Členská schůze klubu (Neděle 17.4.2011, Neděle 4.12.2011), 

zajištěno 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–058: Přihláška do nohejbalového MPD2011 

 Zjistit jak zaplatit přihlášku (a kolik), tzn. zdali bude započteno s loňským rokem, musí se 

platit každé zvlášť 

 Odeslání přihlášky, odesláno 

 Platby ve prospěch KNS Praha: 

 Startovné 1000,-Kč 

 Hráčské licence 9ks 1800,-Kč 

 Platby ve prospěch našeho klubu: 

 Odměna za 3. místo v sezóně 2010 300,-Kč 

 Pokuty za kontumace v náš prospěch v sezóně 2010 3000,-Kč 

 Rozpis utkání v roce 2011: 

 Na web do sekce MPD2011, zajistí PSO 

 Na web do plánu akcí, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–059: Termíny ABL2011 jaro 

 Zjistíme termíny (termínová kolize, vyřešíme mailem K.Kutinovi), zajistí KKO 

 Vložíme do plánu akcí na náš web, zajištěno 

 Rozdělení hráčů do týmů: 

 Ještě není dohodnuto.  

 Jsou k dispozici následující hráči: 

 Konečný Kamil, Konečný Marie, Suchánek Luděk, Dospěl Jaromír 

 Souček Petr, Šilar Michal, Čečil Stanislav, Zelenková Jitka, Pavlů Petr 

 Konečný Jiří, Mrkva Luděk, Součková Jiřka, Fillerová Markéta, Kořínková 

Lucka 

 Konečná Jana, přítel od Jitky Zelenkové 

 Možnost zřízení čtvrtého týmu, domluvíme do startu ABL, do 21.2.2011 

 zajistí KKO 

 Vytvoření článku na web, viz http://www.maestroclub.cz/2011012202-bowling-abl-2011---

jarni-terminy.html  

 Nakonec zůstává pro jarní sezónu 2011 počet týmu stejný, tj. 3 týmy.  

 Rozdělení hráčů do týmů je aktualizováno v článku. 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–042: nákup kovové pumpičky 

 Gala Pumpička Metalic - XX 1100 (cena cca 150,-Kč) 

 http://www.gala.cz/asc.php  

http://www.maestroclub.cz/2011012202-bowling-abl-2011---jarni-terminy.html
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 objednáme 4ks, zajištěno, zboží přišlo 

 zakoupíme ještě 4ks šlahounků, zajištěno 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–048: Výroba tyček nad oheň 

 Vzhledem ke krádeži původních tyček necháme vyrobit nové, zadáno, realizace do 4/2011, 

zajišťuje PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–049: Vývoj hospodaření za poslední roky 

 Sestavíme vývoj hospodaření za poslední roky (trendy v jednotlivých oblastech), zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–051: Akce k 10. výročí vzniku klubu 

 Nápady: 

 Orientační běh (lokalita: Jureček, Olivovna), vytvoření mapy jiné lokality – 1km
2
 

cca 10tis.Kč, více kategorií 

 Geocaching: zveřejnění na webu v určitý den, ve skrýších ukryty klubové předměty, 

pro veřejnost 

 Atd.  

 Úkol trvá 

JU/VV2010–034: Klubové webové stránky 

 Lucka Růžičková přišla s nápadem na vylepšení webových stránek klubu. VV souhlasí 

s otevřením této otázky a budeme hledat lepší varianty.  

 Zajímavé myšlenky: 

 Sekce „Pro nové členy“ 

 Sekce jednotlivých oddílů 

 Horní banner bez reklamy 

 Sjednotit grafický layout, zkusit kontaktovat Janu Tichou, zajistí PSO 

 Méně využívat prioritní články – spíše využít těch 5 horních plakátků 

 Hlavní menu: přesunout do nižší úrovně rubriky – Zooadopce, Ankety, Top15, 

Novinky.  

 Hlavní menu: vytvořit rubriku Soutěže (AVL, ABL, MPD) 

 Dále zrušit v pravém sloupci rubriku Novinky a v levém sloupci rubriku Citát 

 Dočasně zrušit v pravém sloupci rubriku Plakátek 

 Rozmyslet možnost zkrátit rubriky MPD, ABL, AVL v pravém/levém sloupci 

 Položka menu "Kniha hostu" - možná by bylo dobré udělat jinak (a zkrátit menu) - 

dát někam na hlavní stránku  banner/link "Napište nám" nebo "Vaše připomínky, 

komentáře" 

 "Přihlášení do e-mailu" by se mohlo dát do druhé úrovně "Admin sekce" 

 Horní banner upravit takto: 

 Bez google reklamy – místo ní dát obrázky oddílů (volejbal, nohejbal, 

bowling, cvičení) i s texty => proklik do rubrik oddílů 

 Připraveno 5 bannerů pro různé sporty (volejbal, nohejbal, bowling, cvičení 

pro ženy, voda), vyměníme na stránkách, bude se náhodně zobrazovat, zajistí 

PSO 

 Přidáme proklik do jednotlivých kategorií, zajištěno 

 Všichni členové VV (PBA, PSO, PPA, KKO, JKO, LRU) se zamyslí nad klubovým webem a 

zašlou svoje návrhy a připomínky.  

 Články se základními informacemi ke vstupu do oddílu: 

 Nohejbal, zajistí PSO 

 Bowling, zajistí KKO 
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 Volejbal, zajistí LRU 

 Článek k 10. výročí klubu, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–015: Volejbalový turnaj GK2011 

 Zajistíme termín pro ročník v roce 2011, nejlépe 21.5.2011, termín zamluven 

 SGS ČVUT 2011: 

 uzávěrka 30.11.2010 14:00 

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

 pokusíme se oslovit studenty ČVUT 

 vzhledem ke změnám ve statutu soutěže letos nevyužijeme 

 domluvíme spolupráci s katedrou mapování a kartografie, v procesu, řešíme s vedoucím 

katedry, zajistí PSO 

 zajištění lékařského dozoru (cena: 2500,-Kč), zajištěno, MUDr. Jana Termerová, 

Jana.Termerova@gmail.com, 777 028 642 

 hlavní reklamní předmět pro všechny účastníky: 

 využijeme stejnou firmu jako loni, získání katalogu se zbožím (pokusíme se zeptat 

na sedátko), katalog zajištěn 

 Cca 150-200ks 

 Vytvoříme nákres možného potisku na předmět, zajistí PSO 

 Varianty předmětů: 

 Pytlík na boty, http://www.predvo.cz/detail12603.001/ledvinky-batohy-tasky-pres-

rameno/rovigo-sportovni-pytel-svetle-modry 
 Box break „krabička“, http://www.elastoform.cz/?id=1065&action=detail 

 Tubus, multišátek, http://levnymarket.cz/satek-multifunkcni-212453/ (moc drahý) 

 Nabídku na předměty, zajistí LRU, PSO 

 Plakát: jako základ vezmeme návrh „PB090500.jpg“, vypustíme nápis „1. Místo“, jedná se o 

míč s pravítkem, finální kresbu, podklady budeme mít 15.2., kompletní plakát cca 28.2.,  

zajištěno 

 Připravíme plakát a přihlašovací formulář, viz http://volejbal-gk2011.maestroclub.cz/, 

zajištěno 

 Zašleme termín hráčům, členům volejbalového oddílu (zašleme informaci hráčům týmu A i 

B), zajistí LRU 

 Partneři:  

 Geodézie ČT, Azimut, Gefos, Kartografie, smlouvy podepsány 

 Domov sv. Anežky, B. Veverka, zajištěno 

 Zeměměřič, Geobusiness, Geoinformatika.sk, GeoFórum geodezia.org, zajištěno 

 Možné soutěže v rámci turnaje: 

 Znalostní soutěž: Kolik váží prezident klubu s ročníkem Zeměměřiče? 

 Znalostní soutěž: velikost haly Na Julisce.  

 Atd. 

 Vytvoření reklamních bannerů na web, zajistí PBA 

 Zajištění rozhodčích, rozeslán email loňským, zajistí PSO 

 Vyvěšení plakátů na ČVUT FSv, zajistí PSO (přes studenty oboru GK) 

 Občerstvení z Mnichovic, zajištěno 

 Vyrobení reklamního banneru před fotky týmů, zajistí PSO 

 Poháry se štítky a dárkové balíčky, zajistí JKO 

 Článek o pozvánce na turnaj visí na: 

 http://www.maestroclub.cz/2011030503-volejbal-volejbalovy-turnaj-geodetU-a-

kartografU--9.-rocnik----prihlasky.html  

 http://zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3957  
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http://www.predvo.cz/detail12603.001/ledvinky-batohy-tasky-pres-rameno/rovigo-sportovni-pytel-svetle-modry
http://www.elastoform.cz/?id=1065&action=detail
http://levnymarket.cz/satek-multifunkcni-212453/
http://volejbal-gk2011.maestroclub.cz/
http://www.maestroclub.cz/2011030503-volejbal-volejbalovy-turnaj-geodetU-a-kartografU--9.-rocnik----prihlasky.html
http://www.maestroclub.cz/2011030503-volejbal-volejbalovy-turnaj-geodetU-a-kartografU--9.-rocnik----prihlasky.html
http://zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3957
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 http://www.geoinformatika.sk/pozvanka-na-devaty-rocnik-volejbaloveho-turnaje-

geodetu-kartografu  

 http://gama.fsv.cvut.cz/gwiki/2011#Volejbalov.C3.BD_turnaj_GEODET.C5.AE_a_

KARTOGRAF.C5.AE_2011  

 http://geodezia.org/Odborne-podujatia/9-ronik-volejbaloveho-turnaje-geodet-a-

kartograf.html  

 http://www.geobusiness.cz/index10.php?id=3957  

 Hospoda pro závěrečné posezení: 

 Restaurace na Staré Faře 

 http://www.restaurace-starafara.cz/  

 Na Fišerce 20/17, 160 00 Praha 6 

 tel. restaurace:  233 330 682 

 e.mail.: stara-fara@quick.cz  

 zajistí PSO 

 Rozeslání pozvánek emailem: 

 Studentům oboru GK, zajištěno 

 Učitelům oboru GK, zajištěno 

 Účastníkům posledních 5 ročníků, zajištěno 

 Geodetickým firmám, zajištěno 

 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), v současné době hledá Paraple nového 

dodavatele triček, neboť nyní některé velikosti již nejsou k dispozici.  

 V současné době probíhá výběr finančních prostředků, který trvá do 31.10., zatím máme 

vybráno 3 500,-Kč 

 V nejbližší době zašleme ještě jednu upomínku mailem všem členům, zajištěno 

 Vybranou částku zašleme na účet, zajištěno 

 Předání šeku při vybrané příležitostí domluvíme s Filipem Novákem, zajistí PSO 

 Vytvoření šeku na 3500,-Kč, do 15.2.2011, zajistí PBA 

 První návrh šeku vytvořen, na šek ještě přidáme: 

 Podpis, jméno a příjmení předávajícího „Ing. Petr Souček, Ph.D.“ 

 Datum a místo předávajícího „Praha 2010“ 

 Podpis PSO zašle PBA 

 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: 

http://www.geoinformatika.sk/pozvanka-na-devaty-rocnik-volejbaloveho-turnaje-geodetu-kartografu
http://www.geoinformatika.sk/pozvanka-na-devaty-rocnik-volejbaloveho-turnaje-geodetu-kartografu
http://gama.fsv.cvut.cz/gwiki/2011#Volejbalov.C3.BD_turnaj_GEODET.C5.AE_a_KARTOGRAF.C5.AE_2011
http://gama.fsv.cvut.cz/gwiki/2011#Volejbalov.C3.BD_turnaj_GEODET.C5.AE_a_KARTOGRAF.C5.AE_2011
http://geodezia.org/Odborne-podujatia/9-ronik-volejbaloveho-turnaje-geodet-a-kartograf.html
http://geodezia.org/Odborne-podujatia/9-ronik-volejbaloveho-turnaje-geodet-a-kartograf.html
http://www.geobusiness.cz/index10.php?id=3957
http://www.restaurace-starafara.cz/
mailto:stara-fara@quick.cz
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
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 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 

Dlouhodobé úkoly:  

--- 

Zapsal: Petr Souček 

 

V Praze dne 26. března 2011 


