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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 

Termín: Pátek 9. prosince 2011  19:00 – 0:30 

Místo konání: u Jany Konečné, Praha 10 – Kolovraty   

 

Účast:  

Konečná Jana, Ing. 

Konečný Kamil 

Pavlů Petr, Ing., CSc. 

Souček Petr, Ing., Ph.D. 

 

Hosté:  

Růžičková Lucie, Ing. (předsedkyně kontrolní komise) 

 

 Omluveni: 

Jindráková Pavla, Ing.  

 

Výkonný výbor rozhodl:  

Průběžné – trvalé úkoly:  

TU/VV2004–1: Redakční uzávěrky časopisů 

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

 Uzávěrky:  

 Zjištění termínů uzávěrek v roce 2012, zajistí PSO 

 KZ 4/2011 (25.11.2011): zašleme článek o orientačním běhu (JKO), bowlingu a 

nohejbalu – MPD a Turnaj mistrů (PSO), články zaslány, úkol splněn 

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

 Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 

 12/2011: informace o cvičení, pochod zmrzlého kapříka, vánoční nohejbal, 

zasláno, úkol splněn 

 1/2012: informace o cvičení, ples 2012, 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/ ) 

 V čísle 9/2011 vyšel rozhovor s P. Součkem, který se věnoval zejména 

volejbalovému turnaji G+K.  

 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 informovala o připravované inventuře majetku (na začátku roku 2012) a 

přípravě schůze KK (projednání materiálů).  

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 a letní sezóně (volejbal) 
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 Chrdlová, Koudela, Tichá, zašleme upomínku, zajistí JKO 

 ABL jaro vyúčtování 

 Čečil, zašleme upomínku, zajistí JKO 

 Nohejbal léto 

 Koklar 550,-Kč, zašleme upomínku, zajistí PSO 

 Nohejbal předplatné zima vyúčtování 

 Koman, Pavlů (ze zdravotních důvodů nebude předplatitelem), zašleme 

upomínku, zajistí PSO 

 Volejbal předplatné zima vyúčtování 

 Chrdlová, Koudela, zašleme upomínku, zajistí JKO 

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

  

Nové úkoly:  

JU/VV2010–135: oprava či zakoupení nového CD přehrávače 

 Cvičenky si stěžují na stav přehrávače 

 Pokusíme se jej opravit, případně zakoupíme nový, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–136:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2010–122: Kalendáříky na rok 2012 

 Všichni členové VV zašlou fotky pro realizaci (z roku 2011 + retro k 10. výročí) 

 Výrobu zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–123: Termíny schůzí VV v roce 2012 

 Připravíme termíny schůzí na rok 2012, nejspíš pondělí, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–124: Pochod zmrzlého kapříka 

 Připravíme článek na web, viz http://www.maestroclub.cz/2011120401-pesi-turistika-

pozvanka-na-tradicni--pochod-zmrzleho-kaprika----7.rocnik.html  

 Inzerci do kolovratského měsíčníku, zasláno a vyšlo 

 Ukončení ve Sportklubu, 31.12., domluveno, že stačí cca 1 hodinu předem zavolat a 

domluvíme se na počtu lidí, atd. 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–125: Inventura majetku klubu 

 Připravujeme ve spolupráci s LRU 

 Termín: 4.1.2012 19:00, zajistí LRU, PSO a JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–126: Bowlingový turnaj O pohár prezidenta klubu 

 Připravujeme 

 Termín a zajištění drah: sobota 28.1.2012 15:00 – 18:00, Vojkov, dráhy zamluveny 

 Článek na web, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

http://www.maestroclub.cz/2011120401-pesi-turistika-pozvanka-na-tradicni--pochod-zmrzleho-kaprika----7.rocnik.html
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JU/VV2010–127: Vánoční besídka pro členy klubu 

 Termín: sobota 17.12.2011 

 Místo konání: u Součků ml. 

 Článek na web, viz http://www.maestroclub.cz/2011120402-pro-cleny-vanocni-besidka-pro-

cleny-klubu---pozvanka.html  

 Zatím přihlášeno 7 osob 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–128: Termínový kalendář na rok 2012 

 Připravíme, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–129: Dálkový ovladač k elektronickému počítadlu 

 Zakoupen nový dálkový ovladač k počítadlu 

 http://www.flajzar.cz/index.php?srch=KV2TX  

 Úkol splněn 

JU/VV2010–130: Zprávy o činnosti oddílů 

 Na schůzi byly projednány zprávy o činnosti jednotlivých oddílů: 

 Nohejbal, zajistí PSO 

 Volejbal, zajistí LRU 

 Bowling, zajistí KKO 

 Cvičení pro ženy (opravit, případně zakoupit nový CD přehrávač, viz nový úkol 

JU/VV2010–135), zajistí JKO 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–131: Cvičení pro ženy v roce 2012 

 Od 1.1.2012 zrušíme úterní hodinu s Marcelou Borgesovou 

 Čtvrteční hodinu s Marcelou Borgesovou ještě otevřeme v lednu 2012, v případně nezájmu, 

zrušíme.  

 Úkol trvá 

JU/VV2010–132: Přijímání nových členů 

 Noví členové: 

1. Marcin Swiderski, r. 1981, vstup: 22.11.2011 (oddíl: volejbal) 

 Doplněno do MIS 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–133: ABL Béčko – účast v baráži 

 Vzhledem k umístění (2. místo) má Béčko nárok na účast v baráži o 3. ligu 

 Přihlášení zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–134: odevzdání členské základny 

 Do 17.1.2012 je nutné odeslat dokument na PTU, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–118: Vánoční nohejbalový turnaj 

 Připravíme informace na web, zajistí PSO 

 Občerstvení, zajistí PSO 

 Lidi do občerstvení, zkusíme oslovit členy, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

http://www.maestroclub.cz/2011120402-pro-cleny-vanocni-besidka-pro-cleny-klubu---pozvanka.html
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JU/VV2010–119: nákup plastového nádobí na turnaje 

 zakoupit plastové vidličky, kelímky, atd. – prostě spočítat, co letos zbylo po turnajích, zajistí 

PSO ve spolupráci s PPA 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–109: nákup sportovních potřeb 

 Míče na nohejbal 4ks (+ oslovíme s možností podpory v tombole) – nakoupeno, míče 

označeny čísly 52-55.  

 Rychle-rozkládací nůžkový plachtový altán 6x3m (využití při utkáních, realizujeme v roce 

2012, dáme do rozpočtu na rok 2012),  

 promítnutí do rozpočtu, zajistí JKO 

 případný nákup (kontakt Ruda Firbacher 605 111 342), 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) 

 Termín zajištěn na 19.5.2012 v areálu ČVUT 

 Úkol trvá 

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

 Volejbal: 

 Zjištění počtu předplatitelů a náhradníků, zajištěno 

 Nohejbal: 

 Zjištění počtu předplatitelů a náhradníků, zajištěno 

 Zjištění ceny tělocvičny pro zimní sezónu: 400,-Kč/110,-Kč (velká/malá tělocvična) 

 Stanovení výše předplatného,  viz http://www.maestroclub.cz/2011102304-pro-cleny-vyse-

plateb-za-cvicebni-hodiny-v-zimni-sezone-2011-2012.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2010–102: Společenský ples 2012 

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

 Výroba návrhu plakátu, pozvánek, vstupenek, termín: 15.10.2011, zajistí PJI 

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

PJI, 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 

 Lístky do tomboly, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–103: Klubové PF2012 

 Výroba návrhu klubového PF2012 (s přáním k prožití vánočních svátků), vytvořeno 

 Vystavíme na web a rozešleme mailem, zajistí PSO 

 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), zajištěno 

 Rozdělení materiálů: 

 Sestavení pozvánky s programem (mail, web) 

 Sestavení dílčí zprávy o činnosti klubu za duben-listopad 2011 

http://www.maestroclub.cz/2011102304-pro-cleny-vyse-plateb-za-cvicebni-hodiny-v-zimni-sezone-2011-2012.html
http://www.maestroclub.cz/2011102304-pro-cleny-vyse-plateb-za-cvicebni-hodiny-v-zimni-sezone-2011-2012.html
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 Průběžná zpráva o hospodaření za duben-listopad 2011 

 Zpráva o činnosti kontrolní komise (s kontrolou usnesení) 

 Kontrola plnění plánu činnosti na rok 2011 

 Rozpočet klubu na rok 2012 (členské příspěvky) 

 Plán činnosti na rok 2012 (do plánu nezařadíme orientační běh a jarní nohejbalový 

turnaj) 

 Zajištění plátna a projektoru u Filipa 

 Zajištění restaurace a občerstvení 

 Zajištění zapisovatele, ověřovatelů, volební komise, návrhy usnesení 

 Pozvánku zašleme významným členům a sponzorům (nakonec nerozesláno) 

 Vytvoření zápisu a zaslání prezenční listiny, zajistí JKO 

 Vystavení materiálů na web, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–107: Paraple – výběr příspěvků 

 Připravíme novou akci s výběrem příspěvků, viz http://www.maestroclub.cz/2011120404-

pro-cleny-spoluprace-s-centrem-paraple---pomozte-i-vy.html  

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

 Rozešleme členům email, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

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

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

 První verze byla zaslána emailem (ze dne 2.9.2011), zapracujeme připomínky členů 

VV, zajistí PJI  

 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/VV2010–078: Nohejbalová knížka 

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

 Úkol trvá 

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 

 Aktuální informace: bude realizováno v průběhu listopadu 2011, vchod směrem ke trati bude 

realizován, zvýšení oplocení bude realizováno 

 Úkol trvá 

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 31.10.2011, vytvořena první verze dokumentu, zasláno mailem 

(ze dne 12.10.), připomínky zpracují všichni členové VV, které zapracujeme, zajistí PJI 

http://www.maestroclub.cz/2011120404-pro-cleny-spoluprace-s-centrem-paraple---pomozte-i-vy.html
http://www.maestroclub.cz/2011120404-pro-cleny-spoluprace-s-centrem-paraple---pomozte-i-vy.html
http://www.grada.cz/nohejbal_6323/kniha/katalog/listovani-google/
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 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: z diskuse vyplynula nutnost vytvoření dalšího 

tréninku, který bude obsazen hráči s nižší výkonností.  

 Úkol trvá 

JU/VV2010–049: Vývoj hospodaření za poslední roky 

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

první verze dokumentu, zasláno mailem (ze dne 13.10.), připomínky zpracují všichni členové 

VV, které zapracujeme, 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, proběhlo, viz samostatný bod JU/VV2010–121 

 Bowling (KKO), nejspíše září/říjen (některá sobota v říjnu, 8.,15.,22.10.) proběhne 

turnaji jednotlivců, podrobnosti (článek, propozice) , viz samostatný bod 

JU/VV2010–120  

 Oslava na členské schůzi (teplý raut), na kterou zašleme pozvánku významným 

členům (třeba i bývalým) 

 Atd.  

 Úkol splněn 

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 
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 Všichni členové VV (PJI, 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, viz http://www.maestroclub.cz/2011101603-o-nas-volejbalovy-oddil---

zakladni-informace.html  

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

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

 Proběhla diskuse nad klubovým webem: 

 Domluvili jsme se, že vytvoříme úvodní stránky pro jednotlivé oddíly, kde budou 

základní informace, plus odkazy do kroniky, galerie, atd.  

 Pokusíme se projít jednotlivé rubriky v menu, články a jejich zařazení do kategorií, 

související články, atd.  

 Za účasti L. Fiedlerové proběhla další diskuse nad klubovým webem 

 Úkol trvá 

Dlouhodobé úkoly:  

--- 

Zapsal: Petr Souček 

 

V Praze dne 10. prosince 2011 
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http://www.maestroclub.cz/2011072002-o-nas-bowlingovY-oddIl---zakladni-informace.html
http://www.maestroclub.cz/2011101603-o-nas-volejbalovy-oddil---zakladni-informace.html
http://www.maestroclub.cz/2011101603-o-nas-volejbalovy-oddil---zakladni-informace.html
http://www.maestroclub.cz/2011031502-10.-vyroci-zalozeni-10.-vyroci-zalozeni-maestro-clubu-kolovraty.html
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