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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 

Termín: Pondělí 1. srpna 2011  19:30 – 21:00 

Místo konání: u Jany Konečné, Praha 10 – Kolovraty   

 

Účast:  

Konečná Jana, Ing. 

Konečný Kamil 

Pavlů Petr, Ing., CSc. 

Souček Petr, Ing., Ph.D. 

 

Hosté:  

--- 

 

 Omluveni: 

  Bartošová Pavla, Ing. 

Růžičková 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:  

 6.6., 5.9. a 25.11.2011 

 KZ 3/2011 (termín 5.9.2011): dodáme článek o nohejbalovém turnaji, zajistí JKO 

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

 Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 

 7/2011: zašleme informace o prázdninovém cvičení pro ženy, případně 

pozvánku na nohejbalový turnaj trojic, zajistí JKO, úkol splněn 

 9/2011: informace o cvičení, 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 nebyla přítomna na schůzi VV.  

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): 

 platby za náhradníky v zimní sezóně (volejbal, nohejbal), zajistí JKO 

 platby za letní sezónu (volejbal, nohejbal), zajistí JKO 

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

mailto:info@kolovraty.cz
mailto:info@kolovraty.cz
mailto:Eva.Skrdlova@p22.mepnet.cz
http://uhrinevesky-zpravodaj.praha22.cz/o-zpravodaji.html
http://uhrinevesky-zpravodaj.praha22.cz/o-zpravodaji.html
http://www.nasregion.cz/
mailto:jarosova@nasregion.cz
mailto:pokorny@nasregion.cz
mailto:zememeric@ini.cz
http://www.zememeric.cz/
mailto:zememeric@ini.cz
http://www.zememeric.cz/
mailto:josef.hnojil@geoinformace.cz
http://www.geobusiness.cz/
http://www.zaprazi.eu/
mailto:kas.jiri@rsport.cz


  11_svv_08_zapis 

  Strana č. 2/10 

 Na nástěnku dáme informace o cvičení, aktuální tabulku nohejbalového MPD2011, 

zajistí JKO, úkol trvá 

Nové úkoly:  

JU/VV2010–098: Sportuj s námi 2011 

 konkurzní řízení PTU 

 přihlášku nutné podat do 1.9.2010, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–099: MIZUNO AVL 2011/2012 

 Přihlášky do soutěže odevzdat do 30.9.2011 (zaplatit startovné 5500,-Kč, zaregistrovat se na 

www.avlcz.cz 

 Zjistíme aktuální stav u obou vedoucích týmů (Ilčenková, Růžičková), zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–100: Volejbalový turnaj GK 2012 

 Zajistíme termín v roce 2012 (nejlépe koncem května, kolem 20.5., stejně jako v předchozích 

letech), zajistí PBA 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–101: Zimní sezóna v tělocvičně 2011/2012 

 Volejbal: 

 Zjištění počtu předplatitelů a náhradníků, zajistí LRU 

 Nohejbal: 

 Zjištění počtu předplatitelů a náhradníků, zajistí PSO 

 Zjištění ceny tělocvičny pro zimní sezónu, zajistí JKO 

 Stanovení výše předplatného, zajistí PSO ve spolupráci s JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–102: Společenský ples 2012 

 Kontrola zamluvení sálu U Boudů na pátek 3. února 2012 u pí Šímové, zajistí PSO 

 Výroba návrhu plakátu, pozvánek, vstupenek, termín: 15.10.2011, zajistí PBA (možnost 

využití nakreslení motivu u Jany Tiché) 

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

PBA, PPA) 

 Ověřit si zamluvení hudby (FO FO, Horký 604739203, Šešín 608989898, Štybich 

721242202), zajistí PSO 

 Zamluvení malého sálu v restauraci U Boudů, zajistí PSO/PPA 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–103: Klubové PF2012 

 Výroba návrhu klubového PF2012 (s přáním k prožití vánočních svátků), termín: 1.11.2011, 

zajistí PBA (případně možnost využití Jany Tiché, z loňska máme nápad „sněhulák“.) 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–104: Členská schůze klubu, podzim 2011 

 Termín: Neděle 4.12.2011 14:30 - 17:30 

 Zajištění místa konání (Sport klub Kolovraty), zajistí PPA 

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

 Úkol trvá 

JU/VV2010–105: ABL 

http://www.avlcz.cz/
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 Viz http://www.ablweb.cz, až se objeví termíny, uděláme článek na web, zajistí KKO 

 Obsahem článku bude i rozdělení hráčů do týmů, zajistí KKO 

 V současné době to vypadá takto: 

 Áčko: Kamil, Luděk, Jarda, Marie 

 Béčko: Petr S., Michal, Standa, Jitka 

 Céčko: Jirka, Jiřka, Šárka, Jana (?), Markéta (?), Petr P. (?), Luděk (x) 

 Zajištění faktury za přihlášky, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–106: Předání dárků za narození dítětě 

 Pro F. a H. Novákovi, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–107: Paraple – výběr příspěvků 

 Připravíme novou akci s výběrem příspěvků, zajistí JKO 

 Ideálně v období listopad – členská schůze, s následným předáním v době před Vánocemi 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–108:  

  

 Úkol trvá 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2010–094: Revize bannerů na webových stránkách klubu 

 Provedeme revizi bannerů (reklama, partneři a sekce doporučujeme) na našem webu, zajistí 

PBA 

 Dohoda s Rsport 

 návrh na ukončení spolupráce připraven 

 upravíme na ukončení spolupráce z naší strany, dodáme poděkování, zajistí JKO 

 Návrh na spolupráci s „Konference Geomatika v projektech 2011“, nebudeme realizovat (případně 

v příštím roce) 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–095: Smlouva na dotaci od ČSRS 

 Smlouva odeslána zpět 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–097: přebory Prahy v nohejbale trojic 

 Článek o účasti na akci, http://www.maestroclub.cz/2011062601-nohejbal-Ucast-na-

nohejbalovych-preborech-prahy--trojice-.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2010–078: Nohejbalová knížka 

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

 Úkol trvá 

JU/VV2010–082: Členská schůze klubu 

 Termín: neděle 17.4.2011 od 15:00 

 Rezervace termínu ve Sportklubu, zajištěno, provedeme ověření, připraveno 

 Rozdělení materiálů: 

 Sestavení pozvánky s programem (mail, web), připraveno 

 Sestavení výroční zprávy o činnosti za rok 2010, připraveno 

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

http://www.ablweb.cz/
http://www.maestroclub.cz/2011062601-nohejbal-Ucast-na-nohejbalovych-preborech-prahy--trojice-.html
http://www.maestroclub.cz/2011062601-nohejbal-Ucast-na-nohejbalovych-preborech-prahy--trojice-.html
http://www.grada.cz/nohejbal_6323/kniha/katalog/listovani-google/
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 Zpráva o činnosti kontrolní komise (s kontrolou usnesení), připraveno 

 Zpráva o hospodaření klubu v roce 2010, připraveno 

 Ukončení členství (seznam členů: ...), připraveno 

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

 Průběžná zpráva o hospodaření za 1.Q roku 2011, připraveno 

 Kontrola plnění plánu činnosti na rok 2010, připraveno 

 Zajištění plátna a projektoru u Filipa, připraveno 

 Zajištění restaurace a občerstvení, připraveno 

 Příprava volebních lístků, prezenční listiny, připraveno 

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

 Schůze bude volební – budeme volit kontrolní komisi 

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

pokračovat, připraveno 

 Zápis připraven, čeká se na podepsání od ověřovatelů (zapisovatelem podepsáno), zajistí 

PSO 

 K zápisu je potřeba připravit ještě registrační list (po změně KK), list připraven, k podepsání 

dojde zároveň se zápisem, zajistí PSO 

 Materiály z členské schůze umístíme na web, 

http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_cs2011  

 Úkol trvá 

JU/VV2010–084: Sponzoring Hermo 

 Pokusíme se opět domluvit sponzorský dar v roce 2011 

 Domluveno, zašleme návrh smlouvy jako v loňském roce, smlouva zaslána 

 Peníze již přišly na účet klubu. 

 Vyzvedneme podepsanou smlouvu, vyzvednuto 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–085: Pochod rozmrzlého kapříka 

 Termín: Sobota 14.5.2011 

 Pozvánku na web, http://www.maestroclub.cz/2011050501-pesi-turistika-pochod--

rozmrzleho--kaprika---pozvanka-na-2.rocnik.html  

 Zajistíme místa v restauraci, zajištěno 

 Akce proběhla, článek o akci, viz http://www.maestroclub.cz/2011073101-pesi-turistika-

pochod-rozmrzleho-kaprika-podruhe.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2010–086: Letní nohejbalový turnaj 2011 

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

bohužel Jana Tichá v současné době nemá čas, použijeme nějaký symbol z minulých let 

 Plakát a stránky turnaje, viz http://nohejbal-uhrineves2011.maestroclub.cz/  

 Účast: naše 2-3 týmy 

 Poháry: máme 

 Štítky: zajistí PBA 

 Ceny: zajistí JKO 

 Klíče od kurtu, občerstvení, diplomy, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–087: Letní voda 2011 

 Oslovíme účastníky z minulých let 

 Předpokládáme účast (3 lodě = 6 osob + 5 osob doprovod): 

 Konečný Kamil (Jana, Filip) a Cajthaml Jirka (Milada, Anna) 

http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_cs2011
http://www.maestroclub.cz/2011050501-pesi-turistika-pochod--rozmrzleho--kaprika---pozvanka-na-2.rocnik.html
http://www.maestroclub.cz/2011050501-pesi-turistika-pochod--rozmrzleho--kaprika---pozvanka-na-2.rocnik.html
http://www.maestroclub.cz/2011073101-pesi-turistika-pochod-rozmrzleho-kaprika-podruhe.html
http://www.maestroclub.cz/2011073101-pesi-turistika-pochod-rozmrzleho-kaprika-podruhe.html
http://nohejbal-uhrineves2011.maestroclub.cz/
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 Souček Petr a Vojta (Jiřka) 

 Jindrák Přemek a Bartošová Pavla 

 Vytvoříme pozvánku na web, viz http://www.maestroclub.cz/2011070302-vodacka-turistika-

letni-voda-2011---prihlasky.html 

 Článek o akci, viz http://www.maestroclub.cz/2011072301-vodacka-turistika-berounka-

2011---vypraveni.html  

 Vyúčtování akce: zajistí JKO 

 Přihláška do řízení Sportuj s námi, viz JU/VV2010–098 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–089: Prodej zboží členům 

 Získání ceníků od firem Botas, Moira, Litex, ceníky máme k dispozici 

 Vytvoření článku s nabídkou, viz http://www.maestroclub.cz/2011072401-prodej-zbozi-

nabidka-zbozi-od-firem-moira--litex-a-botas.html  

 akce běží do 7.8.2011 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–090: Předplatné léto 2011 

 Nohejbal: úterý (7 hráčů), středa (10 hráčů) 

 Volejbal: neděle (5 hráčů) 

 Stanoveno v podobné výši jako v loňském roce.  

 Do článku na web, viz http://www.maestroclub.cz/2011062605-pro-cleny-vyse-plateb-za-

cvicebni-hodiny-v-letni-sezone-2011.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2010–091: Přijímání nových členů 

 Lucie Fiedlerová, r. 1973, oddíl volejbal 

 Přijata, doplnění do MIS, doplněno 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–092: Grant MHMP, kurt Na Parkáně 

 Realizace oplocení bude provedena dle sdělení p. ředitele po sezóně, tj. září/říjen 2011 

 Domluvím se p. ředitelem podrobnosti (budeme se snažit zajistit na kurtu druhé dveře 

směrem ke trati), zajistí PSO  

 Uvažujeme o doplnění areálu o lavičky se stolem, pokusíme se domluvit recipročně vyvěšení 

našeho banneru, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

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: 

http://www.maestroclub.cz/2011070302-vodacka-turistika-letni-voda-2011---prihlasky.html
http://www.maestroclub.cz/2011070302-vodacka-turistika-letni-voda-2011---prihlasky.html
http://www.maestroclub.cz/2011072301-vodacka-turistika-berounka-2011---vypraveni.html
http://www.maestroclub.cz/2011072301-vodacka-turistika-berounka-2011---vypraveni.html
http://www.maestroclub.cz/2011072401-prodej-zbozi-nabidka-zbozi-od-firem-moira--litex-a-botas.html
http://www.maestroclub.cz/2011072401-prodej-zbozi-nabidka-zbozi-od-firem-moira--litex-a-botas.html
http://www.maestroclub.cz/2011062605-pro-cleny-vyse-plateb-za-cvicebni-hodiny-v-letni-sezone-2011.html
http://www.maestroclub.cz/2011062605-pro-cleny-vyse-plateb-za-cvicebni-hodiny-v-letni-sezone-2011.html
mailto:arealkolecko@email.cz
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 Petr Souček 

 Jiří Dlouhý 

 Jiří Hrnčíř ml. 

 Robert Koman 

 Kamil Konečný 

 Pepa Koklar (?) 

 Pavel Martínek 

 Karel Měřínský 

 Petr Pavlů 

 Jiří Hrnčíř st. (oslava 60) 

 Termín všem ještě jednou potvrdíme SMS a mailem, zajištěno 

 Domluvit zaplacení zálohu, cenu zájezdu, zajištěno 

 Akce proběhla, článek o akci, viz http://www.maestroclub.cz/2011062604-nohejbal-

nohejbalove-soustredeni-opet-velmi-vydarene.html  

 Vyúčtování akce, vytvořeno 

 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 31.5.2011, zajistí PBA 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–067: články o AVL 2010/11 

 Článek o posledním hracím dnu AVL: 

 Béčko (Lucka Růžičková), přislíbeno do 15.5.2011, zajistí LRU 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–068: článek o bowlingu 

 Články: 

 Mistrovství Prahy ČBA + ABL jednotlivců, zajistí KKO 

 ABL:  

 Áčko, 4. hrací den, zajistí KKO 

 Béčko, 4. hrací den, zajistí PSO (s Michalem Šilarem) 

 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 

 Zjistíme, jak to bude v zimní sezóně s hráči (Hrnčíř ml., Stoklasa, Rídl), kteří dlouhodobě 

nechodí, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–048: Výroba tyček nad oheň 

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

budeme urgovat, vyrobeno 

 Zároveň zakoupena trojnožka + kotlík + pánev 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–049: Vývoj hospodaření za poslední roky 

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

 Úkol trvá 

http://www.maestroclub.cz/2011062604-nohejbal-nohejbalove-soustredeni-opet-velmi-vydarene.html
http://www.maestroclub.cz/2011062604-nohejbal-nohejbalove-soustredeni-opet-velmi-vydarene.html
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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 

 Bowling (KKO), nejspíše září/říjen proběhne turnaji jednotlivců, podrobnosti 

připraví KKO 

 Volejbal (LRU), 

 Cvičení pro ženy (JKO), 

 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, viz http://www.maestroclub.cz/2011072001-o-nas-nohejbalovy-oddil---

zakladni-informace.html  

 Bowling, viz http://www.maestroclub.cz/2011072002-o-nas-bowlingovY-oddIl---

zakladni-informace.html  

 Volejbal, zajistí LRU 

 Článek k 10. výročí klubu, viz http://www.maestroclub.cz/2011031502-10.-vyroci-zalozeni-

10.-vyroci-zalozeni-maestro-clubu-kolovraty.html   

 Úkol trvá 

JU/VV2010–015: Volejbalový turnaj GK2011 

http://www.maestroclub.cz/2011072001-o-nas-nohejbalovy-oddil---zakladni-informace.html
http://www.maestroclub.cz/2011072001-o-nas-nohejbalovy-oddil---zakladni-informace.html
http://www.maestroclub.cz/2011072002-o-nas-bowlingovY-oddIl---zakladni-informace.html
http://www.maestroclub.cz/2011072002-o-nas-bowlingovY-oddIl---zakladni-informace.html
http://www.maestroclub.cz/2011031502-10.-vyroci-zalozeni-10.-vyroci-zalozeni-maestro-clubu-kolovraty.html
http://www.maestroclub.cz/2011031502-10.-vyroci-zalozeni-10.-vyroci-zalozeni-maestro-clubu-kolovraty.html
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 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, domluveno 

 u kustoda v hale Pod Juliskou zkontrolujeme možnost umístění reklamy, případně zajistíme 

faktury,  

 zajištění lékařského dozoru (cena: 2500,-Kč), zajištěno,  MUDr. Jiří Pohl, 776 193 370.  

 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, vytvořeno 

 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) 
 Cenovou nabídku zajistí LRU 

 Nabídku na předměty,  

 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),  

 Partneři:  

 Geodézie ČT, Azimut, Gefos, Kartografie, smlouvy podepsány 

 Domov sv. Anežky, B. Veverka, zajištěno 

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

 Oslovíme pí Svobodovou s prosbou o předání ceny/zahájení turnaje,  

 Oslovíme sv. Anežku,  

 Vytvoření reklamních bannerů na web, vytvořeno 

 Zajištění rozhodčích (6ks) 

 Jaroslav Lhoták [jaroslav.lhotak@ssuar.cz] 724884139 

 Alena Pechá [apechacek@email.cz] 736601966 

 Jiří Zich [jzich@cmi.cz] [jirizich@seznam.cz] 734643285 

 Další rozhodčí od Pražského volejbalového svazu PVS: 

 Luptáková 602 357 999  

 Nágl 776 239 116   

 Pfeifer 608 321 487 

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

 Občerstvení z Mnichovic (bude zajištěno p. Sedlákem, 725 827 958), zajištěno 

 Vyrobení reklamního banneru před fotky týmů,  

 Poháry se štítky a dárkové balíčky,  

 Článek o pozvánce na turnaj visí na: 

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

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

http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/fsp
http://www.predvo.cz/detail12603.001/ledvinky-batohy-tasky-pres-rameno/rovigo-sportovni-pytel-svetle-modry
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
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 http://zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3957  

 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  

 zajištěno 

 Rozeslání pozvánek emailem: 

 Studentům oboru GK, zopakujeme,  

 Učitelům oboru GK, zajištěno 

 Účastníkům posledních 5 ročníků, zajištěno 

 Geodetickým firmám, zajištěno 

 Zatím přihlášeno 14 týmů (z toho 2 naše týmy). 

 Zašleme email všem kapitánům s propozicemi,  

 Odvoz věcí do Dejvic, domluvíme v týdnu před turnajem,  

 Materiály na turnaj (diplomy, tabulky, atd.),  

 Seznam věcí na turnaj,  

 Akce proběhla, viz článek http://www.maestroclub.cz/2011052501-volejbal-volejbalovy-

turnaj-geodetu-a-kartografu-2011.html  

 Vyúčtování akce, zajistí JKO 

 Oslovíme K153 kvůli vyúčtování pronájmu hal, provedeme urgenci, zajistí PSO 

 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 

 Vytvoření šeku na 3500,-Kč, do 15.2.2011, zajištěno 

 První návrh šeku vytvořen, na šek ještě přidáme: 

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

 Datum a místo předávajícího „Praha 2010“ 

 Šek vytištěn 

 Předání šeku při vybrané příležitostí domluvíme s Filipem Novákem, domluveno, proběhlo 

http://zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3957
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/2011052501-volejbal-volejbalovy-turnaj-geodetu-a-kartografu-2011.html
http://www.maestroclub.cz/2011052501-volejbal-volejbalovy-turnaj-geodetu-a-kartografu-2011.html
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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 Článek o předání, zajistí PSO 

 Připravíme novou akci s výběrem příspěvků, viz JU/VV2010–107 

 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 

Dlouhodobé úkoly:  

--- 

Zapsal: Petr Souček 

 

V Praze dne 27. srpna 2011 


