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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 

Termín: Pondělí 5. března 2012  18:30 – 20:00 

Místo konání: u Jany Konečné, Praha 10 – Kolovraty   

 

Účast:  

Konečná Jana, Ing. 

Konečný Kamil 

Souček Petr, Ing., Ph.D. 

 

Hosté:  

--- 

 

 Omluveni: 

Jindráková Pavla, Ing.  

Pavlů Petr, Ing., CSc. 

 

Výkonný výbor rozhodl:  

Průběžné – trvalé úkoly:  

TU/VV2004–1: Redakční uzávěrky časopisů 

 Kolovratský zpravodaj (Jana Novodvorská, info@kolovraty.cz) 

 Uzávěrky Kolovratského zpravodaje v roce 2012 

 číslo uzávěrka tisk distribuce 

 KZ 1/2012 29.2.2012 15.3.2012 30.3.2012 

 Článek o plese, zasláno 

 KZ 2/2012 31.5.2012 15.6.2012 30.6.2012 

 KZ 3/2012 31.8.2012 15.9.2012 30.9.2012 

 KZ 4/2012 30.11.2012 15.12.2012 27.12.2012 

 Kolovratský měsíčník (Novodvorská Jana, info@kolovraty.cz) 

 Uzávěrka vždy k 20. v měsíci (pozor změna!) 

 2/2012: ples 2012, úkol splněn 

 3/2012: cvičení pro ženy, zasláno, nevyšlo 

 4/2012: cvičení pro ženy, zajistí JKO, úkol trvá 

 Uhříněveský zpravodaj (Roman Petr, Roman.Petr@p22.mepnet.cz, http://uhrinevesky-

zpravodaj.praha22.cz/o-zpravodaji.html ) 

 Uzávěrka vždy k 20. v měsíci 

 Říčanský kurýr (texty.kuryr@ricany.cz, http://info.ricany.cz/mesto/ricansky-kuryr) 

 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.  

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): 
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 platby za náhradníky v zimní a letní sezóně (volejbal) 

 Tichá, zašleme upomínku, zajistí JKO 

 ABL podzim 2011 

 Dospěl 891 Kč, Šilar 666 Kč, zašleme upomínku, zajistí JKO 

 Členské příspěvky 

 Kontrola provedena, zašleme upomínku SMS (PSO), emailem (JKO) 

 Bowlingový turnaj 

 Kořínková 350,-Kč, zašleme upomínku, zajistí JKO 

 Zájezd na hory 

 Provedeme kontrolu, zajistí JKO 

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

  

Nové úkoly:  

JU/VV2010–150: Zamluvení kurtu Na Parkáně pro letní sezónu 2012 

 Smlouva připravena a zaslána p. řediteli k podpisu, zajišťuje PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–151: zamluvení sportovišť a míst pro akce 2012 

 Tělocvična (Vánoční nohejbal), zajištěno 

 Kurty Uhříněves (Letní nohejbal), zajištěno 

 Areál Kolečko (soustředění nohejbal), zajištěno 

 Sportklub (členské schůze), zajistí PSO 

 Sklípek Kobylí (sklípek), zajištěno 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–152: Přijímání nových členů 

 Noví členové: 

1. Tomáš Neoral, r.1984, vstup: 28.2.2012 (oddíl: nohejbal) 

2. Karel Kukačka, ml., r.1991, vstup: 28.2.2012 (oddíl: nohejbal) 

3. Karel Kukačka, st., r.1967, vstup: 28.2.2012 (oddíl: nohejbal) 

 Doplníme do MIS, doplněn 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–153: Zájezd do vinného sklípku 

 Ubytování u p. Křivky: 200,-Kč/osoba, max. 12 osob 

 Termín: Pátek 30.3.2012 - Neděle 1.4.2012 

 Vytvoření článku na web, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–154: Členská schůze 

 Rozdělení úkolů, zajistí PSO 

 Zajištění dataprojektoru u Filipa Nováka, zajistí PSO 

  

 Úkol trvá 

JU/VV2010–155: Narození dětí 

 Zaslání gratulace členům (Fillerovi), zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–156: Sponzoring Hermo 

 Domluvíme sponzorský dar na rok 2012, zajistí PSO 



  12_svv_03_zapis 

  Strana č. 3/7 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–157: Předplatné 2012 léto 

 Připravíme seznam předplatitelů 

 Volejbal, zajistí LRU 

 Nohejbal, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–158: Prodej zboží členům 

 Zajištění aktuálních ceníků, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–159: Společné fotky týmů 

 Nohejbal, zajistí PSO 

 Bowling 

 Áčko: zajistí KKO 

 Béčko: zajistí PSO 

 Céčko: zajistí JKO 

 Volejbal: 

 Áčko: zajistí PSO (přes R. Ilčenkovou) 

 Béčko: zajistí LRU 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–160:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2010–148: obnovení elektronického podpisu 

 Obnovení elektronického podpisu si zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–136: MPD2012: přihláška do soutěže 

 Do 31.1.2012 je nutné podat přihlášku do pražské nohejbalové soutěže MPD2012, zajištěno 

 Dále bude nutné nahlásit soupisku (do 29.2.2012) a zaplatit hráčské licence (musíme zjistit 

případné nové členy oddílu, hostování), zajištěno 

 Proplacení startovného (zajištěno)  

 Proplacení hráčských licencí (do 29.2.2012), zajištěno 

 Soupiska s 11 hráči vytištěna 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–139: přechod na podvojné účetnictví 

 Vzhledem k nařízení vlády, které nařizuje příjemci státních dotací vést od roku 2011 

podvojné účetnictví (náš klub vede zatím stále jednoduché účetnictví), je nutné se zamyslet 

nad přechodem na podvojné účetnictví 

 Ideální doba je na začátku roku 2012 

 Analýzu dopadů (účetní systém, náročnost, atd.), zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–140: nové složení VV pro další volební období 

 Pavla Jindráková oznámila, že v dalším volebním období už nebude kandidovat na člena VV 
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 Bude nutné hledat náhradu, všichni členové se zamyslí nad možnými kandidáty, v ideálním 

případě pokud bychom nového člena mohli poznat dříve, např. na stáži ve VV (do členské 

schůze) jako pozorovatele.  

 Rozešleme email s prosbou o nominace všem členům, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–142: daňové přiznání za rok 2011 

 Nutné odevzdat do 14.3. na PTU, zajistí JKO (ve spolupráci s PSO) 

 Podat na FÚ do 31.3., zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–144: zájezd na Hory  

 Termín: 

 Prodloužený víkend 24.-26.2. nebo 2.-4.3.2012 (středa až neděle) 

 Kapacita: cca 8-10 lidí 

 Místo: 

 Šumava (Kvilda, Lipno) 

 Vysočina  

 Průzkum zajištěn: 

 Vybrány dvě chaty (Benecko, Krkonoše), následně vybereme jednu nejvhodnější, 

napíšeme článek na web, http://www.maestroclub.cz/2012021901-ostatni-cestovni-

zazitky-zajezd-na-hory-2012.html  

 Pro příští rok: 

 Benecko je ideální místo (lyžařské trasy, atd.).  

 Vybrat kvalitnější ubytování (a jídlo).  

 Přemýšlet o jiném termínu, např. začátek ledna – kvůli sněhovým podmínkám.  

 Akce proběhla, viz http://www.maestroclub.cz/2012031501-hory-na-benecku-je-krasne-

aneb-sedmy-rocnik-zimniho-soustredeni.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2010–145: městské přebory ABL 

 Získali jsme 3 medaile 

 Článek na webu, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–122: Kalendáříky na rok 2012 

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

 Grafické podklady připraveny 

 Pokusíme se zajistit tisk svépomocí, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–128: Termínový kalendář na rok 2012 

 Připraven, viz http://www.maestroclub.cz/2012022601-o-nas-kalendar-akci-maestro-clubu-

na-rok-2012.html  

 Dále vloženo do plánu akcí, http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=for  

 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.  
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 Článek na webu http://www.maestroclub.cz/2012010201-Clenske-prispevky-Clenske-

prispevky-na-rok-2012.html  

 Na příští schůzi zkontrolujeme přihlášené cvičenky (permanentky), zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–109: nákup sportovních potřeb 

 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 

 Výběr reklamních předmětů: 

 Získání katalogu předmětů, zajištěn 

 Vybrány vhodné předměty:  

 Plastový hrnek Romeo, 26089, str. 157, cena 39,90Kč 

 Placatka Titan 27011, str. 159, cena 70,-Kč 

 Skleněný hrnek Frozen 28074, str. 143, cena 43,60Kč 

 Zajistíme nabídku na tisk, zajistí LRU 

 Jedná se o 10. Jubilejní ročník 

 Domluvíme spolupráci s K153 (Ing. Huml), zajistí PSO 

 Zajištění občerstvení (Mnichovice, Pepa Kubát), zajištěno 

 Zajištění reklamy, zajištěno ve stejném rozsahu jako v roce 2011 

 Zajištění hospody pro večerní posezení, zajistí JKO 

 Plakát: 

 Vytvoříme ve spolupráci s J. Tichou 

 Potřeba vytvořit do 9.3. kvůli tisku v časopisech Geobusiness a Zeměměřič. 

 Zajišťuje PSO 

 Rozhodčí (přes A. Pechou), zajistí PSO  

 Volejbalisté MAESTRO (Áčko, Béčko), kontaktujeme kapitány, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

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,  

 Sestavení programu a získávání partnerů/sponzorů, všichni členové VV  

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

721242202): 

 Hudba byla zajištěna, bohužel kvůli zdravotním problémům jednoho z členů, 

budeme muset pro letošní ročník využít jinou hudbu, na doporučení p. Horkého. 

 Nová hudba:  

 COLOR CLUB Praha, cklub@seznam.cz, 774 952 600, 

http://www.colorclub.cz/index.html  

 Cena: 8500,-Kč + večeře 

 Hudbu tvoří 4 muzikanti (trumpeta, varhany, saxofon, zpěvačka) s tím, že 

zpívají všichni 

 Je nutné domluvit ozvučení malého sálu (správné konektory) 

 Zamluvení malého sálu v restauraci U Boudů, zajištěno 

http://www.maestroclub.cz/2012010201-Clenske-prispevky-Clenske-prispevky-na-rok-2012.html
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mailto:cklub@seznam.cz
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 Zajištění jídelního lístku 

 Zajištěno předtančení, musíme domluvit pouštění hudby, atd.,  

 Lístky do tomboly 

 Tisk: (kontakt Marek Vilimovský: 603 260 159),  

 Motání, termín bude domluven,  

 Věci do tomboly je nutné doručit do 31.1.12 – kvůli kompletaci 

 Zajistíme prohlídku sálu (žárovky, stoly, atd.),  

 Akce proběhla, viz http://www.maestroclub.cz/2012020501-spolecenske-akce-nas-

spolecensky-ples-otevrel-plesovou-sezonu-2012-v-kolovratech.html 

 Příští ples se bude konat v pátek 8.2.2013. 

 Pro příští rok: 

 Zamyslet se nad cenou vstupného.  

 Možnost zajištění tomboly (v souvislosti se změnou/novelou zákona).  

 Zamyslet se nad počtem cen (snížit).  

 Smlouva a poplatek ze vstupného ÚMČ, zajištěno 

 Vyúčtování plesu, zasláno 

 Úkol splněn 

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 s poslední výzvou, zasláno 

 Následně předáme dárkový šek (zajistí PSO) a vytvoříme článek s poděkováním a částkou, 

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  

 Na základě přehledu provedeme úpravu na webu, upraveno 

 Dohoda s Rsport 

 návrh na ukončení spolupráce připraven 

 upravíme na ukončení spolupráce z naší strany, dodáme poděkování, zajištěno 

 návrh odeslán 

 úkol splněn 

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

v příštím roce) 

 Úkol splněn 

JU/VV2010–078: Nohejbalová knížka 

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

 Zakoupeno ve slevě 10ks, rozdáme nohejbalistům. 

 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), druhé dveře zajištěny  

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

našeho banneru, zajistí PSO 

http://www.maestroclub.cz/2012020501-spolecenske-akce-nas-spolecensky-ples-otevrel-plesovou-sezonu-2012-v-kolovratech.html
http://www.maestroclub.cz/2012020501-spolecenske-akce-nas-spolecensky-ples-otevrel-plesovou-sezonu-2012-v-kolovratech.html
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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 Aktuální informace: bude realizováno v průběhu listopadu 2011, vchod směrem ke trati bude 

realizován, zvýšení oplocení bude realizováno 

 Vytvořili jsme studii na minitribunu (odměna za vypracování ve výši 1000,-Kč), předání 

zajistí PSO 

 Pokusíme se podat do grantového řízení ve spolupráci s K. Měřínským, zajistí PSO 

 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 

 Finální úpravu zajistí JKO 

 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 

 

Dlouhodobé úkoly:  

--- 

Zapsal: Petr Souček 

 

V Praze dne 18. března 2012 


