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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 

Termín: Pondělí 11. června 2012  18:30 – 19:30 

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. (19:00 – 19:30) 

 

 Omluveni: 

 

Novák Filip 

 

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 2/2012 1.7.2012 – připravíme článek o GK turnaji, 300 bowling, 

nohejbalový turnaj zajistí JKO 

 KZ 3/2012 1.10.2012 

 KZ 4/2012 1.1.2013 

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

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

 5/2012: kapřík, cvičení, nohejbal, úkol splněn 

 6/2012: cvičení prázdniny, nohejbal, úkol splněn 

 7 a 8/2012: cvičení prázdniny, nohejbalový turnaj, zajistí JKO 

 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 nepodala žádnou zprávu.  

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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 ABL podzim 2011 

 Šilar 666 Kč, zašleme upomínku, zajistí JKO 

 Nohejbal a volejbal léto 

 Zkontrolujeme, zajistí JKO 

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

  

Nové úkoly:  

JU/VV2012–006: Webhosting – platba  

 Přišla faktura za služby na částku 5506,80: 

 Prodloužení domény maestroclub.cz o 1 rok od 10.3.2012 do 10.3.2013.  

 Webhosting – maestroclub.cz, varianta Medium od 23.6.2012 do 23.6.2013.  

 Úkol splněn 

JU/VV2012–007: Aktuální informace od ČSRS 

 Členský roční příspěvek za klub bude 700,-Kč (v roce 2012) 

 Získáme dotaci 4000,-Kč (v roce 2012) 

 Je nutné podepsat smlouvy a odeslat zpět do 26.6.2012, zajistí JKO a PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–008: Aktuální informace od PTU 

 Členský roční příspěvek za klub bude 1500,-Kč (v roce 2012), nutné zaplatit do 30.9.2012, 

zajistí JKO 

 V rámci členství zůstává dále v platnosti: 

 Pojištění u Kooperativa 

 Smlouva s OSA 

 Poradenství v oblasti grantů 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–009: Noví členové 

 Noví členové:  

 Jan Čáp (volejbal) 

 Tobias Schmidt (nohejbal) 

 Landa (nohejbal) 

 Zadání do MIS provede JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–010: Kurt ZŠ Na Parkáně – další spolupráce se ZŠ 

 V souvislosti s výměnou na pozici ředitele ZŠ v Kolovratech se sejdeme s novou pí 

ředitelkou (Neklapilová) kvůli dalšímu pokračování na hřišti Na Parkáně.  

 Rádi bychom ve spolupráci pokračovali ve stejném režimu jako letos (po, út, st, ne). Můžeme 

nabídnout: údržbu křovin, zametení kurtu a okolí, drobné opravy.  

 Rádi bychom uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou + každý rok bychom uzavírali dodatek o 

jednotlivých časech a cenách.  

 Schůzku zorganizuje P. Souček  

 Úkol trvá 

JU/VV2012–011: Články o bowlingu 

 Áčko:  

 3. Hrací den, zajistí KKO 

 4. Hrací den, zajistí KKO 

 Béčko 
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 4. Hrací den, zajistí PSO (nejspíš napíše D. Legner) 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–012: Nohejbalový turnaj v Uhříněvsi 

 Plakát, pokusíme se kontaktovat J. Tichou, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–013:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2012–002: Valná hromada PTU 

 16.5.2012 17:00 na Veleslavíně, zúčastnila se Jana Konečná. 

 Hlavním bodem je příspěvek za členství v PTU: 

 Návrh ve výši 1500,-Kč budeme podporovat. Vzhledem k výhodám (pojištění, 

smlouva s OSA) budeme za těchto podmínek nadále členy PTU.  

 Úkol splněn 

JU/VV2012–003: Letní voda 2012 

 Oslovíme účastníky minulých ročníků, provedeno 

 Účast: Souček Petr a Vojta, Kamil Konečný a Přemek Jindrák, plus doprovod na suchu 

Cajthamlovi, Konečná, Součková 

 Výběr řeky: nejspíš Berounka 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–004: Volejbalové soustředění 

 VV souhlasí s úhradou pronájmu tělovýchovných zařízení proti účetnímu dokladu do výše 

2000,-Kč, vyúčtování proběhlo.  

 Termín: 8.-10.6.2012 

 Účast: 26 osob (s dětmi) 

 Proběhlo v Semilech 

 Článek dodá J. Čáp. 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–005: Nohejbalové soustředění 

 VV souhlasí s úhradou pronájmu tělovýchovných zařízení proti účetnímu dokladu do výše 

2000,-Kč.  

 Pozvánka viz http://www.maestroclub.cz/2012052301-nohejbal-nohejbalove-soustredeni---

informace.html  

 Termín: 24.-27.5.2012 

 Proběhlo, viz http://www.maestroclub.cz/2012060301-nohejbal-nohejbalove-soustredni-na-

machove-jezere.html  

 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, viz http://www.maestroclub.cz/2012031801-pro-cleny-navsteva-

vinneho-sklipku--2012----pozvanka.html  

 Akce proběhla, článek o akci napíše JKO 
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 Úkol trvá 

JU/VV2010–154: Členská schůze 

 Rozdělení úkolů, zajištěno 

 Zajištění dataprojektoru u Filipa Nováka, zajištěno 

 Zvolen nový VV (P. Jindráková => F. Novák),  

 Zbývá vytisknout a podepsat zápis a registrační list, zajistí JKO 

 Vystavení materiálů z ČS na web, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–155: Narození dětí 

 Zaslání gratulace členům (Hrnčíř Jiří), zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–156: Sponzoring Hermo 

 Domluvíme sponzorský dar na rok 2012, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–157: Předplatné 2012 léto 

 Připravíme seznam předplatitelů 

 Volejbal (zajištěno, zasláno emailem) 

 Nohejbal (zajištěno, na webu) 

 Zveřejníme na webu výši předplatného, 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: splněno 

 Béčko: zajistí PSO 

 Céčko: splněno 

 Volejbal: 

 Áčko: splněno 

 Béčko: splněno 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–148: obnovení elektronického podpisu 

 Obnovení elektronického podpisu si 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, zajištěno 

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

 Úkol trvá 

JU/VV2010–100: Volejbalový turnaj GK 2012 
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 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 (cca 12 000,-Kč) 

 Barva: bílá,  

 Potisk: 2 loga – MAESTRO, Gefos 

 Zajistíme nabídku na tisk, zajistí LRU 

 Jedná se o 10. Jubilejní ročník 

 Domluvíme spolupráci s K153 (Ing. Huml), domluveno, znovu se připomenout (K. Pavelka), 

zajistí PSO 

 Zajištění občerstvení (Mnichovice, Pepa Kubát), zajištěno 

 Zajištění reklamy, zajištěno ve stejném rozsahu jako v roce 2011 

 Zajištění hospody pro večerní posezení, zajištěno 

 Plakát: 

 Vytvoříme ve spolupráci s J. Tichou 

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

 vytvořen 

 Rozhodčí (přes A. Pechou), zajištěni  

 Webové stránky: http://volejbal-gk2012.maestroclub.cz/  

 Lékař: pokusíme se zajistit 

 Volejbalisté MAESTRO (Áčko, Béčko): oba týmy přislíbily účast 

 Článek o akci umístíme 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 s poslední výzvou, zasláno 

 Vybrali jsme od členů 1900,-Kč. Na konto Paraple zašleme 3000,-Kč.  

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

zajistí JKO 

 Zatím se nikdo na pomoc při akci nepřihlásil 

 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), druhé dveře zajištěny  

 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 

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

zajistí PSO 

 Získání souhlasu od MČ (starosta), zajistí PSO 

 Příprava a vyplnění formulářů, zajistí PSO ve spolupráci s JKO 

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

 Úkol trvá 

http://volejbal-gk2012.maestroclub.cz/
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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 10. června 2012 


