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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 

Termín: Středa 14. ledna 2013  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: připravíme článek na téma pochod zmrzlého kapříka, 

nohejbalový turnaj, ABL, vánoční besídka, zasláno, úkol splněn 

 Uzávěrky Kolovratského zpravodaje v roce 2013 

 zjistíme, zajistí PSO 

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

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

 1/2013: cvičení pro ženy, nábor pro páteční nohejbal, úkol splněn 

 2/2013: ples, 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, katka.stankova@nasregion.cz, 774 488 911) 
 1/2013 – zaslána pozvánka na ples, úkol splněn 

 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 připravuje inventuru majetku k 31.12.2012.   

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): 

 Nohejbal léto 2012 

 Schmidt 589 Kč, upomínka zaslána, zajistí JKO 
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 ABL jaro 2012 

 Čečil 256 Kč, Zelenková 1181 Kč, upomínka zaslána, zajistí JKO 

 Nohejbal zima 2012/13 

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

 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 

 Nákup zboží Moira 

 Kontrola bude provedena do příští schůze VV, zajistí JKO 

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

  

Nové úkoly:  

JU/VV2012–047: Členské příspěvky 2013 

 Zašleme informaci členům, zajistí JKO 

 Článek na web, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–048: Prodloužení podpory na SW účetnictví 

 Faktura na 1400,-Kč zaplacena 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–049: Školení hospodářů PTU 

 Proběhne ve čt 17.1.2013, zúčastní se JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–050: Bowling Vojkov 

 Byla nám nabídnuta možnost spolupráce 

 Bližší podrobnosti domluvíme, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–051: Cvičení pro seniory 

 Pokračování spolupráce s Marcelou Borgesovou 

 Nabídka na cvičení pro seniory: 

 Pondělí 

 Tělocvičnu uhradí klub 

 Cvičitelku uhradíme z vybraného vstupného (pokud nevybereme dostatek financí, 

cvičitelka cvičí za méně, případně zdarma) 

 Ukázková hodina, do pololetí 2013 

 Domluvíme s M. Borgesovou, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–052: Nohejbalová soutěž 

 Přihláška do soutěže, v termínu do 31.1.2013, zajistí PSO 

 Startovné a hráčské licence, zaplatí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–053: Rezervace termínů na klubové akce 

 Letní turnaj nohejbal, zajistí PSO 

 Vánoční turnaj nohejbal, zajistí PSO 

 Výlet do sklípku, zajistí PSO 
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 Úkol trvá 

JU/VV2012–054: zájezd na hory 

 Vzhledem ke stavu členské základny nebudeme letos realizovat 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–055:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2012–043: Nohejbalový nábor 

 Připravíme nábor pro páteční nohejbal: 

 Nástěnka v tělocvičně, splněno 

 Kolovratský leden, splněno 

 Webové stránky, splněno 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–044: přijímání nových členů 

 Přijmutí nového člena: 

 Jan Burian, nohejbal, vstup do klubu 20.11.2012  

 Michal Urban, volejbal, vstup do klubu 20.9.2012 

 Pavel Kejdana, volejbal, vstup do klubu 20.9.2012 

 Zavedení do MIS, splněno 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–045: ABL jaro 2013 

 Diskuse nad rozdělením hráčů do týmů: 

 Áčko 

 Béčko (bude hrát M. Konečná) 

 Céčko 

 Máme nabídku na doplnění Áčka o jednoho člena (Martin), případný vstup do klubu a účast 

v týmu zjistíme do 31.12., zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–046: Vánoční večírek volejbalového oddílu 

 Místo konání: u Odvárků 

 Zúčastnilo se cca 11ks 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–031: Vánoční nohejbalový turnaj 

 Pozvánku s článkem na webu, viz http://www.maestroclub.cz/2012120210-nohejbal-vanocni-

nohejbalovy-turnaj-trojic-v-kolovratech---pozvanka.html  

 nákup, pomoc s organizací 

 proběhl, viz http://www.maestroclub.cz/2013010601-nohejbal-vanocni-nohejbalovy-pohar-

putoval-do-horovic.html  

 vyúčtování zasláno 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–032: Vánoční besídka 

 Pozvánku na web, viz http://www.maestroclub.cz/2012111402-pro-cleny-vanocni-besidka-

pro-cleny-klubu---pozvanka.html  
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 Místo konání: u Petra Pavlů 

 Účast cca 10-15 lidí 

 Proběhla, viz http://www.maestroclub.cz/2012122601-vanoce-vanocni-besidka-u-pavlu.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2012–033: Pochod zmrzlého kapříka 

 Pozvánku na web, viz http://www.maestroclub.cz/2012122301-pesi-turistika-pochod--

zmrzleho--kaprika---pozvanka.html  

 proběhla, viz http://www.maestroclub.cz/2013010602-pesi-turistika-s-kaprikem-ze-svetic-do-

kolovrat-poosme.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2012–034: Plán zasedání VV a kalendář akcí 

 Připravíme plán schůzí VV – je přílohou zápisu 

 Připravíme kalendář akcí na rok 2013 – vytvořen, bude zveřejněn na webu klubu, zveřejněno, 

viz http://www.maestroclub.cz/2012122605-o-nas-kalendar-akci-maestro-clubu-na-rok-

2013.html  

 Úkol splněn 

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: sobota 26.1.2013 

 Zamluvení dráhy, zajištěno 

 Pozvánka visí na webu, viz http://www.maestroclub.cz/2013010101-bowling-9.-rocnik-

bowlingoveho-turnaje--o-putovni-pohar-prezidenta-klubu-.html  

 Úkol trvá 

JU/VV2012–041: odevzdání členské základny na PTU 

 Za začátku roku 2013 (do 31.1.) bude nutné odevzdat členskou základnu na PTU, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–042: PF 2013 

 Výroba PF 2013, vyrobeno již v loňském roce Pavlou 

 Vystavení na webové stránky, viz http://www.maestroclub.cz/2012122603-o-nas-

pf2013.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,  

 Průběžná zpráva o hospodaření za duben-listopad 2012,  

 Zpráva o činnosti kontrolní komise (s kontrolou usnesení),  

 Kontrola plnění plánu činnosti na rok 2012,  

 Rozpočet klubu na rok 2013 (členské příspěvky),  
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 Plán činnosti na rok 2013,  

 Zajištění plátna a projektoru u Filipa, zajištěno 

 Zajištění restaurace a občerstvení, zajištěno 

 Zajištění zapisovatele, ověřovatelů, volební komise, návrhy usnesení,  

 Proběhla, viz http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_cs2012  

 Úkol splněn 

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

 Áčko (K. Konečný), zajištěno 

 Béčko (D. Legner), zajištěno 

 Céčko (Š. Kořínková, zajistí JKO), zbývá 4. hrací den 

 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 

 Bylo by možné ve Velké Jesenici, zbývá domluvit ubytování (možné dva penziony), zajistí 

PSO 

 Úkol trvá 

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, objednávka zajištěna.  

 Připravujeme grafické podklady (oslovíme J. Tichou), 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 

 Termíny: 

 15.12. - získání log 

 31.12. – grafika 

 15.1. – vytištěno 

 25.1. – roznos pozvánek (mezi 19.-27.1.) 

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

PPA) 

 KKO:  

 Stavební klempířství a pokrývačství, Stanislav Čečil, ANO 

 PPA 

 Obchod vínem pod Sv. Martinem v Lipanech, ANO 

 Sportklub Kolovraty Do Hlinek, ANO 

 JKO 

 Romana Stejskalová, ANO 

 Kolovratské Tvořeníčko, ANO 

 MINIMARKET O.K., ANO 

 Potraviny Vaněček, ANO 

 PSO 

http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_cs2012
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 HIKO SPORT, ANO 

 Dr. F. DUDEK - BIOpřípravky Praha, ANO (se smlouvou) 

 Bytová kosmetika (drogerie U Donáta) , ANO 

 Lifefood Czech Republic s.r.o. , ANO 

 GAIA connections s.r.o. , ANO 

 Květinářství REALEX 

 K-DOOR, ANO 

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

721242202), hudba zajištěna 

 Zamluvení malého sálu v restauraci U Boudů, zajištěno (po Novém roce dostaneme jídelní 

lístek) 

 Cena za lístek – zvýšíme vstupné na 150 / 200 Kč (80 / 60 Kč v malém sálu) 

 Zajištění jídelního lístku, zajištěno, zveřejnění na webu, zajistí PSO 

 Co předtančení?: 

 Máme nabídku od Janoušková Helena, helena.janouskova@ceskapojistovna.cz, 601 

550 736 (přes M. Vazače) 

 Vzhledem k velikosti sálu je reálné max. 2 páry – můžeme nabídnout 4 vstupenky 

zdarma.  

 Domluva, zajistí PSO  

 Lístky do tomboly, zajistí PSO 

 Motání lístků do tomboly, zajistí JKO 

 Věci do tomboly je nutné doručit do 31.1.2013 – kvůli kompletaci 

 Zašleme emailem členům o pomoc, zajistí PSO 

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

 Poznámky z loňského roku: 

 Zamyslet se nad cenou vstupného, zvýšeno 

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

měnit. 

 Zamyslet se nad počtem cen (snížit), počet cen budeme mít cca 1:10 

 Smlouva a poplatek ze vstupného ÚMČ (zvýšení nájmu z 2500,-Kč na 2750,-Kč), zajistí JKO 

 Webové stránky, zajistí PSO 

 Šatnářka (p. Mourek), zajistí PSO 

 Lidi ke vstupu, zajistíme z přítomných členů 

 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  

 Proběhla schůzku, domluvena možnost podepsání smlouvy (zvýšení ceny za hodinu o 10,-

Kč). Návrh smlouvy nám byl zaslán, po připomínkách podepíšeme, 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 

mailto:helena.janouskova@ceskapojistovna.cz
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 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 3. února 2013 
 


