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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 

Termín: Středa 7. listopadu 2012  18:30 – 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:  

Růžičková Lucie, Ing. 

 

 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 4/2012 1.1.2013 

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

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

 11/2012: cvičení pro ženy, úkol splněn 

 12/2012: cvičení pro ženy, vánoční 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/) 

 Kateřina Staňková NÁŠ REGION [katka.stankova@nasregion.cz] 

 Nabídka:  

Dobrý den.  

Ráda bych se Vám představila, jmenuji se Kateřina Staňková a jsem nová 

asistentka redakce Náš REGION. Starám se o rubriku KKZČ (kam, kdy a za čím). 

A o krátké zprávy z obcí.  

Pokud chcete uveřejnit pozvánku na straně dvě, v rubrice KKZČ, je potřeba se 

zaregistrovat na náš web. K tomu Vám posílám v příloze manuál a termíny 

uzávěrek na rok 2012 a 2013.  Je to velmi jednoduché.  V případě problému s 

registrací se na mě neváhejte obrátit.  

Budete-li chtít uveřejnit krátkou zprávu z obce (možno i s kvalitní fotografií, text 

cca 500 znaků), stačí ji zaslat na tento email. Můžete mě kontaktovat i o 

novinkách, významných událostech a problémech, budu tyto informace předávat 

příslušným redaktorům. Těším se na spolupráci. 

S pozdravem 

Kateřina Staňková, asistentka redakce, 77 44 88 911, 

katka.stankova@nasregion.cz, Adresa redakce: Štefánikova 43a, Praha 5 

 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/ ) 
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 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 podala zprávu o připravované schůzi KK před podzimní členskou schůzí.  

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 

 Šilar 1026 Kč, upomínka zaslána, zajistí JKO 

 Nohejbal léto 2012 

 Schmidt 589 Kč, upomínka zaslána, zajistí JKO 

 ABL jaro 2012 

 Dospěl 750 Kč, Čečil 256 Kč, Zelenková 1181 Kč, upomínka zaslána, zajistí 

JKO 

 Nohejbal zima 2012/13 

 Dlouhý a Neoral (zaplacena 1. splátka, zbývá ½), Burian 

 Nákup BOTAS 

 Kontrola bude provedena do příští schůze VV, zajistí JKO 

 Volejbal zima 2012/13 

 Kontrola bude provedena do příští schůze VV, zajistí JKO 

 Členské příspěvky na r. 2012 

 Schmidt 300 Kč, upomínka zaslána, zajistí JKO 

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

  

Nové úkoly:  

JU/VV2012–030: webové stránky 

 v období října 2012 jsme zaznamenali problémy s webovými stránkami. Jednalo se o přesun 

webových stránek na nový server (bohužel bez předchozího informování). Zároveň došlo 

k navýšení technologií (apache, php, mysql) => některé části webu (zejména RS a MIS) 

nefungují na 100% => bude postupně opravováno. Pokud některý člen VV zjistí nějaký 

problém kontaktuje PSO 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–031: Vánoční nohejbalový turnaj 

 Pozvánku s článkem na webu, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–032: Vánoční besídka 

 Pozvánku na web, zajistí JKO 

 Místo konání: u Petra Pavlů (zjistí možnosti a dá vědět) 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–033: Pochod zmrzlého kapříka 

 Pozvánku na web, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–034: Plán zasedání VV a kalendář akcí 
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 Připravíme plán schůzí VV, zajistí PSO 

 Připravíme kalendář akcí na rok 2013, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–035: Zprávy o činnosti oddílů 

 Na příští schůzi projednáme zprávy oddílů. Do příští schůze VV připravíme jednotlivé 

zprávy: 

 Volejbal, zajistí LRU 

 Nohejbal, zajistí PSO 

 Bowling, zajistí KKO 

 Cvičení pro ženy, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–036: Valná hromada PTU 

 Termín: úterý 20.11.2012 17:00 

 Zvážíme svoji účast, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–037: Inventura majetku k 31.12.2012 

 Proběhne v lednu 2013, zajistí LRU ve spolupráci s JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–038: Bowlingový turnaj O pohár prezidenta klubu 

 Termín: viz kalendář akcí 

 Zamluvení dráhy, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–039: elektronické počítadlo 

 Objevila se porucha na elektronickém počítadle, musíme zajistit opravu 

 Výrobce: Radek Beneš (603 543 057), kontakt získán od Jiřího Havelky (hraje v Kolovratech 

volejbal), který nám výrobu zajišťoval. R. Beneš pracuje v T-SOFT a.s., Novodvorská 

1010/14, bydlí ve Stodůlkách - Suchý Vršek.  

 Domluvíme opravu, zajistí PPA 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–040: přijímání nových členů 

 Přijmutí nového člena: 

 Ljubomír Marek, vstup do klubu 5.9.2012, zavedení do MIS, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–041: odevzdání členské základny na PTU 

 Za začátku roku 2013 bude nutné odevzdat členskou základnu na PTU, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–042: PF 2013 

 Výroba PF 2013, zajistí ??? 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–043:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  



  12_svv_11_zapis 

  Strana č. 4/7 

JU/VV2012–028: Nákup sportovních potřeb 

 Nákup 2 nohejbalových míčů Gala, zajištěno 

 Zboží dorazilo 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–029: Doplnění VV 

 Vytvoříme článek na web ohledně možného doplnění členů VV, viz 

http://www.maestroclub.cz/2012110401-pro-cleny-hledame-kandidaty-do-vykonneho-

vyboru.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2012–024: Podzimní členská schůze 

 Změna termínu členské schůze (kvůli MS v nohejbalu) 

 Nový termín: středa 12.12.2012 od 18:30 

 Zajištění místa konání (Sport klub Kolovraty), zajištěno 

 Rozdělení materiálů: 

 Sestavení pozvánky s programem (mail, web), viz 

http://www.maestroclub.cz/2012110701-pro-cleny-Clenska-schuze-klubu---

pozvanka.html  

 Sestavení dílčí zprávy o činnosti klubu za duben-listopad 2012, připraví PSO 

 Průběžná zpráva o hospodaření za duben-listopad 2012, připraví JKO 

 Zpráva o činnosti kontrolní komise (s kontrolou usnesení), připraví LRU 

 Kontrola plnění plánu činnosti na rok 2012, zajistí PPA 

 Rozpočet klubu na rok 2013 (členské příspěvky), připraví JKO 

 Plán činnosti na rok 2013, připraví PPA 

 Zajištění plátna a projektoru u Filipa, zajistí PSO 

 Zajištění restaurace a občerstvení, zajistí PPA 

 Zajištění zapisovatele, ověřovatelů, volební komise, návrhy usnesení, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

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

 Áčko (K. Konečný, zajistí KKO) 

 Béčko (D. Legner, zajistí JKO) 

 Céčko (Š. Kořínková, zajistí JKO) 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–014: AVL registrace týmů 

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

 Soupisky jsou na webu www.avlka.cz 

 http://www.avlka.cz/init/pages/team/maestro-club-kolovraty-a/  

 http://www.avlka.cz/init/pages/team/maestro-club-kolovraty-b/  

 Informace dáme i na naše stránky, zajistí PSO 

 Zaslání termínů hracích dnů (oslovení kapitánů (Ilčenková, Růžičková)), zajistí JKO, 

následně zašle PSO 

 Registrace týmů je nutná do 30.9.2012, zajištěno 

 Články na webu: 

 Béčko: http://www.maestroclub.cz/2012111101-volejbal-mavl-2012-2013--becko---

povedeny-vstup-embecek-do-7.ligy---aneb-proc-v-nedeli-vecer-doma-uz-nic-

nebylo....html  

 Úkol trvá 

JU/VV2012–016: Dotace od ČSRS 
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 Na účet klubu má dorazit v termínu do 9/2012, peníze na účet přišly.  

 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 (zjišťujeme termín, zatím to vypadá na termín po Novém roce), 

zajistí PSO 

 Úkol trvá 

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

 Začneme připravovat zimní sezónu 2012/2013 

 Volejbal (L. Růžičková) 

 Seznam předplatitelů zjištěn (připravíme článek na web, viz 

http://www.maestroclub.cz/2012110402-volejbal-zimni-sezona-2012-2013---

volejbalove-treninky.html) 

 Nohejbal 

 Seznam předplatitelů, viz http://www.maestroclub.cz/2012100102-treninky-zimni-

sezona-2012-2013---nohejbalove-treninky.html  

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

 Cena předplatného stanovena, viz http://www.maestroclub.cz/2012100101-pro-cleny-vyse-

plateb-za-cvicebni-hodiny-v-zimni-sezone-2012-2013.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2012–021: Volejbalový turnaj GK 2013 

 Zajistíme termín v roce 2013 – zamluven termín sobota 25.5.2013 

 Pokusíme se domluvit s K153 (K. Pavelka) kvůli objednávce, domluveno. Stačí zaslat 

podklady pro zaslání objednávky, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–022: Společenský ples 2013 

 Kontrola zamluvení sálu U Boudů na pátek 8. února 2013 u správce sálu KD, termín 

zamluven 

 Výroba návrhu plakátu, pozvánek, vstupenek, termín: 15.10.2012, zajistí PPA (možnost 

využití nakreslení motivu u Jany Tiché), loňské podklady vyžádáme u P. Jindráka 

 Návrhy plakátu a pozvánky zaslán. Připomínky: aktualizovat ceny, 

aktualizovat/vložit loga sponzorů, zesvětlit vločky 

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

PPA) 

 KKO:  

 Stavební klempířství a pokrývačství, Stanislav Čečil 

 PPA 

 Obchod vínem pod Sv. Martinem v Lipanech 

 Sportklub Kolovraty Do Hlinek 

 JKO 

 Romana Stejskalová 

 Kolovratské Tvořeníčko 

 „prodejna Oli 

 PSO 

 HIKO SPORT 

 Dr. F. DUDEK - BIOpřípravky Praha 

 Bytová kosmetika (drogerie U Donáta) 

 Lifefood Czech Republic s.r.o. 
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 GAIA connections s.r.o.  

 Potraviny Vaněček 

 Květinářství REALEX 

 K-DOOR 

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

721242202), hudba zajištěna 

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

 Cena za lístek – zvýšíme vstupné na 150 / 200 Kč (60 / 30 Kč) 

 Zajištění jídelního lístku, zajistí PSO 

 Co předtančení? 

 Lístky do tomboly, zajistí PSO 

 Věci do tomboly je nutné doručit do 31.1.2013 – kvůli kompletaci 

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

 Poznámky z loňského roku: 

 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, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–023: Cvičení pro ženy po prázdninách 

 Vytvoříme článek na webové stránky 

 http://www.maestroclub.cz/2012101401-relaxacni-cviceni-Ctvrtecni-cviceni-

ukonceno---.html 

 http://www.maestroclub.cz/2012101402-relaxacni-cviceni-cviceni-nejen-pro-zeny--

zari---prosinec-2012.html  

 Úkol splněn 

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/VV2010–156: Sponzoring Hermo 

 Domluvíme sponzorský dar na rok 2012.  

 Smlouva upravena, podepsána a předána k podpisu.  

 Smlouva podepsána, založena 

http://www.maestroclub.cz/2012101401-relaxacni-cviceni-Ctvrtecni-cviceni-ukonceno---.html
http://www.maestroclub.cz/2012101401-relaxacni-cviceni-Ctvrtecni-cviceni-ukonceno---.html
http://www.maestroclub.cz/2012101402-relaxacni-cviceni-cviceni-nejen-pro-zeny--zari---prosinec-2012.html
http://www.maestroclub.cz/2012101402-relaxacni-cviceni-cviceni-nejen-pro-zeny--zari---prosinec-2012.html
http://www.ablweb.cz/info/2-liga-d-prg-i2/
http://www.ablweb.cz/info/4-liga-zabehlice-i1/
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 Úkol splněn 

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 (realizováno) 

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

http://www.maestroclub.cz/2012093003-prodej-zbozi-nabidka-zbozi-od-firmy-botas.html  

 před Vánocemi zajistit prodej Moira, viz http://www.maestroclub.cz/2012110403-prodej-

zbozi-nabidka-zbozi-od-firem-moira.html (termín do 15.11.) 

 Úkol trvá 

JU/VV2010–148: obnovení elektronického podpisu 

 Obnovení elektronického podpisu pro pí Konečnou 

 Nebudeme realizovat 

 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 11. listopadu 2012 
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