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Program schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 

Termín: Čtvrtek 7. dubna 2011  19:00 

Místo konání: u Jany Konečné, Mírová 260/3, Kolovraty 

 

Kontrola úkolů z minulého zápisu z jednání VV MAESTRO CLUBU Kolovraty 

(http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_svv2011) 

 

Nové úkoly:  

JU/VV2010–078: Nohejbalová knížka 

 Viz  http://www.grada.cz/nohejbal_6323/kniha/katalog/listovani-google/, nákup zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–079: Prodloužení domény maestroclub.cz 

 Doména prodloužena na 5 let na období 10.03.2011 - 10.03.2016 za 1614,-Kč.  

 Faktura proplacena 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–080: Nabídka od společnosti Gigasport 

 Přišel nám 25.3.2011 email s nabídkou na spolupráci:  
Dobrý den, 

jelikož Gigasport je firma zabývající se prodejem sportovních potřeb, oblečení a různých doplňků. Rozhodli jsme se oslovit sportovní 

organizace a kluby v Praze a přilehlých částech k navázání případné spolupráce. Budete-li mít zájem, můžete se stát držiteli klubové 

Plus Card. Tato karta opravňuje členy Vašeho oddílu či klubu k čerpání 15% slevy na sortiment vybraného sportu!  

Dále Vám nabízíme: velký výběr sportovních potřeb, oblečení i doplňků. Množstevní slevy a možnost potisku dresů i sportovního 

oblečení! Co u nás nenajdete, rádi ochotně objednáme. Máte-li nějaký nápad, jak Vám můžeme vyjít vstříc, neváhejte a kontaktujte 

nás! Bližší informace nejen o KPC (Klubová Plus Card) Vám rádi poskytneme v Gigasportu v Průhonicích. 

Dále si Vás dovolujeme pozvat na nově otevřené oddělení jezdectví, které pro Vás bude připraveno slavnostním zahájením 31.3.2011, 

na které Vás srdečně zveme.Součástí zahájení na Vás bude čekat překvapení v podobě živého koně. Po celý den bude 10% sleva na 

veškerý sortiment. Oddělení jezdectví je u nás zastoupeno značkou HORZE, kterou exklusivně uvádíme na český trh. Za velmi 

příznivé ceny u nás dostanete finskou kvalitu, která je rozmanitá svou nabídkou. Na shledanou a sportu zdar! 

Za prodejní team Gigasportu Průhonice: Petr Novotný (manager obchodu), Michaela Prýmasová (zástupce managera), Tomáš Záruba 

(zástupce managera) 

Kontakty:  Petr Novotný, Tel. 725 792 895, 727 088 511, e-mail: petr_novotny@gigasport.cz  

Marie Palova, E-Mail: Marie_Palova@kastner-oehler.at  

 Úkol trvá 

JU/VV2010–081: Nákup metodického DVD 

 DVD Metodika nohejbalu – I. (začínáme, seznámení s nohejbalem, pravidla, herní činnosti 

jednotlivce). Obsahuje 4 Kapitoly o délkách 27:18, 27:18, 27:18 a 17:56 min.  

 Cena 300,-Kč, zakoupeno 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–082: Členská schůze klubu 

 Termín: neděle 17.4.2011 od 15:00 

 Rezervace termínu ve Sportklubu, zajištěno, provedeme ověření, zajistí PPA 

 Rozdělení materiálů: 

 Sestavení pozvánky s programem (mail, web), připraví JKO 

 Sestavení výroční zprávy o činnosti za rok 2010, připraví PSO 

 Sestavení dílčí zprávy o činnosti klubu za 1.Q roku 2011, připraví PSO 

 Zpráva o činnosti kontrolní komise (s kontrolou usnesení), připraví LRU 

 Zpráva o hospodaření klubu v roce 2010, připraví JKO 

 Ukončení členství (seznam členů: ...), připraví JKO 

 Seznam kandidátů na členy KK (představení na web), zajistí PSO s LRU 

 Průběžná zpráva o hospodaření za 1.Q roku 2011, připraví JKO 

 Kontrola plnění plánu činnosti na rok 2010, zajistí PBA 

 Zajištění plátna a projektoru u Filipa, zajistí PSO 
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 Zajištění restaurace a občerstvení, zajistí PPA 

 Příprava volebních lístků, prezenční listiny, zajistí KKO 

 Zajištění zapisovatele, ověřovatelů, volební komise, návrhy usnesení, zajistí KKO 

 Schůze bude volební – budeme volit kontrolní komisi 

 Členové kontrolní komise (Růžičková, Růžička, Fillerová), jestli hodlají ve své práci 

pokračovat, zajistí LRU 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–083: jarní brigáda na kurtu Na Parkáně 

 zametení kurtů a okolí, sestřih keřů kolem laviček, oslovení členů, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–084: Sponzoring Hermo 

 Pokusíme se opět domluvit sponzorský dar v roce 2011 

 Domluveno, zašleme návrh smlouvy jako v loňském roce, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–085: Pochod rozmrzlého kapříka 

 Termín: Sobota 14.5.2011 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–086: Letní nohejbalový turnaj 2011 

 Oslovíme Janu Tichou s prosbou o nakreslení nějakého letního nohejbalového motivu, zajistí 

PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–087: Letní voda 2011 

  

 Úkol trvá 

JU/VV2010–088: Valná hromada PTU 

 Se koná 11.5.2011 od 17 hod na FTVS 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–089: Prodej zboží členům 

 Získání ceníků od firem Botas, Moira, Litex, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–090:  

  

 Úkol trvá 

 


