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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 

Termín: Čtvrtek 13. září 2012  18:30 – 20:00 

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: 

Novák Filip 

Růžičková Lucie, Ing. 

 

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 3/2012 1.10.2012 – článek o nohejbalovém turnaji, zajistí JKO 

 KZ 4/2012 1.1.2013 

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

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

 9/2012: cvičení pro ženy, úkol splněn 

 10/2012: cvičení pro ženy, 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/ ) 

 Zašleme článek o GK turnaji, domluveno, že článek o turnaji GK vyjde v zářijovém 

čísle, článek zaslán, odpřipomínkován, úkol splněn 

 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 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): 

 ABL podzim 2011 

mailto:info@kolovraty.cz
mailto:info@kolovraty.cz
mailto:Roman.Petr@p22.mepnet.cz
http://uhrinevesky-zpravodaj.praha22.cz/o-zpravodaji.html
http://uhrinevesky-zpravodaj.praha22.cz/o-zpravodaji.html
mailto:texty.kuryr@ricany.cz
http://info.ricany.cz/mesto/ricansky-kuryr
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


  12_svv_09_zapis 

  Strana č. 2/5 

 Šilar 666 Kč, upomínka zaslána, dále kontrolujeme, zajistí JKO 

 Nohejbal a volejbal léto 

 Zkontrolujeme, informace o platbách zaslána, dále kontrolujeme, zajistí JKO 

 Členské příspěvky 

 U nových členů, informace o platbách zaslána, dále kontrolujeme, zajistí JKO 

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

  

Nové úkoly:  

JU/VV2012–024: Podzimní členská schůze 

  

 Úkol trvá 

JU/VV2012–025: Nohejbalová soutěž 

 Konečné 2. místo v 2.B soutěži, postup do vyšší soutěže (2.A) zajištěn před posledním 

kolem.  

 V pátek 28.9.2012 proběhne akce k ukončení nohejbalové sezóny „dokopná“  

 Úkol trvá 

JU/VV2012–026: doména maestroklub.cz 

 Zaplacena doména maestroklub.cz na další rok 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–027: články o bowlingu (ABL) 

  

 Úkol trvá 

JU/VV2012–028:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2012–014: AVL registrace týmů 

 Zjistíme zapojení našich týmů do další sezóny. Oslovení kapitánů (Ilčenková, Růžičková), 

zajistí JKO 

 Registrace týmů je nutná do 30.9.2012, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–016: Dotace od ČSRS 

 Na účet klubu má dorazit v termínu do 9/2012.  

 Následně musí dojít k vyúčtování do 5.12.2012, zajistí jKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–019: Nohejbalové soustředění – zima  

 Pokusíme se zorganizovat zimní nohejbalové soustředění 

 Provedeme průzkum zájmu, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–020: předplatné zimní sezóna 2012/2013 

 Začneme připravovat zimní sezónu 2012/2013 

 Volejbal (L. Růžičková), zajistí JKO 
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 Nohejbal, zajistí PSO 

 Sezónu začneme od 2.10.2012 – čtvrtek od letošní sezóny budeme mít 20:00 – 22:00. 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–021: Volejbalový turnaj GK 2013 

 Zajistíme termín v roce 2013 – zamluven termín sobota 25.5.2013 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–022: Společenský ples 2013 

 Kontrola zamluvení sálu U Boudů na pátek 8. února 2013 u správce sálu KD (v současné 

době je vypsáno výběrové řízení), zajistí PSO 

 Výroba návrhu plakátu, pozvánek, vstupenek, termín: 15.10.2012, zajistí ??? (kdo se toho 

ujme???) (možnost využití nakreslení motivu u Jany Tiché) 

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

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/VV2012–023: Cvičení pro ženy po prázdninách 

 Zajišťuje JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–013: ABL podzim 2012 

 Zveřejněno rozdělení do jednotlivých lig 

 Áčko: http://www.ablweb.cz/info/2-liga-d-prg-i2/  

 Béčko: http://www.ablweb.cz/info/4-liga-zabehlice-i1/ 

 Céčko: http://www.ablweb.cz/info/6-liga-zabehlice-i1/  

 Po zveřejnění termínů vytvoříme článek na web, viz 

http://www.maestroclub.cz/2012080601-bowling-terminy-abl-podzim-2012.html  

 termíny zveřejníme v bloku ABL v levém sloupci webu, zajistí PSO 

 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/VV2012–012: Nohejbalový turnaj v Uhříněvsi 

 Plakát, pokusíme se kontaktovat J. Tichou, zajištěno 

 Připraveny webové stránky turnaje, http://nohejbal-uhrineves2012.maestroclub.cz/  

 Informaci o turnaji vložit na úvodní stránku klubu, zajištěno 

 Informaci o turnaji vložit na webové stránky turnajů, zajištěno 

 Rozeslání informace hráčům, zajištěno 

 Rozeslání informace členům s prosbou o pomoc, zajištěno 

 Připravíme podklady pro štítky na poháry (poháry máme koupeny), zajištěno 
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 Zajistíme tisk štítků, zajištěno 

 Vyúčtování zasláno členům VV 

 Termín: 25.8.2012 

 Článek viz http://www.maestroclub.cz/2012082602-nohejbal-nohejbalovy-turnaj-v-

uhrinevsi-ovladla-Caslav.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2010–156: Sponzoring Hermo 

 Domluvíme sponzorský dar na rok 2012.  

 Smlouva upravena, podepsána a předána k podpisu.  

 Úkol trvá 

JU/VV2010–158: Prodej zboží členům 

 Zajištění aktuálních ceníků, zajistí PSO 

 Již zajištěno: 

 Moira (zaslán), petrek.petr@moira.cz (zaslán) 

 Gala, b.vicar@gala.cz (zaslán) 

 Klimatex, prochazkova@klimatex.cz (nemají ceník k dispozici) 

 Litex, sablik@litex.net (zaslán) 

 Molten, alena@molten.cz (měl by být v e-shopu na http://www.molten.cz) 

 Botas, Jirusova@botas.cz (zaslán) 

 Před zimní sezónou zajistí prodej nohejbalové obuvi (Botas), zajistí PSO 

 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 

 nákup zajištěn, altán se na turnaji osvědčil. 

 Úkol splněn 

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 (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), 

vyrovnání za halu zajištěno formou smlouvy o sponzorském daru.  

 Zajištění občerstvení (Mnichovice, Pepa Kubát), zajištěno 

 Zajištění reklamy, zajištěno ve stejném rozsahu jako v roce 2011 

 Zajištění hospody pro večerní posezení, zajištěno 
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 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, viz http://www.maestroclub.cz/2012072801-volejbal-

jubilejni-volejbalovy-turnaj-geodetu-a-kartografu.html  

 na webové stránky umístěny kompletní výsledky turnaje 

 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, pokusíme se zajistit v příští sezóně.  

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

realizován, zvýšení oplocení bude realizováno 

 Získání souhlasu od MČ (starosta), získáno 

 Příprava a vyplnění formulářů, zajištěno 

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

 Grant jsme bohužel nezískali, ale vyžádáme si zpětnou vazbu (K. Měřínský), o zpětnou 

vazbu zažádáno, čekáme na reakci, kvůli změnám v T-Mobile nebude realizováno.  

 Pokusíme se domluvit podání grantu na MHMP.  

 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 31.10.2011, 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 13. září 2012 
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