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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 

Termín: Pondělí 10. dubna 2013  19:00 – 20:30 

Místo konání: u Jany Konečné, Praha 10 – Kolovraty  

 

Účast:  

Konečná Jana, Ing. 

Konečný Kamil 

Souček Petr, Ing., Ph.D. 

Pavlů Petr, Ing., CSc. 

 

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 2013 

 číslo uzávěrka 

 1/2013 1.1.2013 

 2/2013 1.4.2013, zaslán článek o AVL, bowlingu a plesu, 

úkol splněn 

 3/2013 1.7.2013 

 4/2013 1.10.2013 

 Uzávěrky Kolovratského zpravodaje v roce 2013 

 přišly nám emailem, úkol splněn 

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

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

 3/2013: cvičení pro ženy, bylo zveřejněno, úkol splněn 

 4/2013: cvičení pro ženy, bylo zveřejněno, úkol splněn 

 5/2013: pochod rozmrzlého kapříka, nové cvičení, 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 nebyla na schůzi VV 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 
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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, zašleme upomínku (v kopii J. Hrnčírovi st.), zajistí JKO 

 ABL jaro 2012 

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

 Členské příspěvky na r. 2012 

 Schmidt 300 Kč, zašleme upomínku (v kopii J. Hrnčírovi st.), zajistí JKO 

 Členské příspěvky na r. 2013 

 Zatím nezaplatilo cca 30 členů. Zašleme upomínku (v kopii vedoucím oddílů), 

zajistí JKO 

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

  

TU/VV2012–1: Kontrola opakujících se úkolů 

 Pravidelná kontrola dokumentu se seznamem úkolů, který připravila J. Konečná 

Nové úkoly:  

JU/VV2012–065: Dětský den 2013 

 Byli jsme osloveni od pořadatelů DD s nabídkou na spolupráci.  

 Vzhledem k dalším klubovým akcím poděkujeme za nabídku, kterou nevyužijeme. Odpověď 

zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–066: Běh mezi stromy 2013 

 Byli jsme osloveni od pořadatelů DD s nabídkou na spolupráci.  

 Vzhledem k dalším klubovým akcím poděkujeme za nabídku, kterou nevyužijeme. Odpověď 

zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–067: Městský přebor družstev v nohejbalu 

 Zahájena sezóna 2013 

 Články o jednotlivých utkáních, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–068: Nohejbalové soustředění – léto  

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

ubytování předjednáno 

 Termín: 6.-9.6.2013 

 Ubytování možno v soukromí: 

 Pan Toman, max. 8 lidí, Velká Jesenice č.p. 124 

 Pan Šrámek, max. 12 lidí, Velká Jesenice č.p. 8 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–069:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2012–057: Daňové přiznání za rok 2012 

 Příprava daňového přiznání za rok 2012, připraveno 
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 Odeslání daňového přiznání za rok 2012, termín: 31.3.2013, odesláno 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–058: Odevzdání účetní závěrky za rok 2012 

 Do 15.3.2013 je nutné odevzdat účetní závěrku na PTU, odevzdáno 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–059: Jarní členská schůze klubu 

 Termín: neděle 21.4.2013 

 Na této schůzi volíme členy Kontrolní komise, které končí mandát 30.4.2013: 

 Oslovíme členy KK, zdali budou pokračovat, zajištěno 

 Rozdělení úkolů, zasláno emailem 

 Účast na schůzi vypadá OK 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–060: Společenský ples 2014 

 Termín: pátek 7.2.2014 (14. ročník) 

 Zamluvení sálu – po výběru nového nájemce KD U Boudů, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–061: Výlet do vinného sklípku 

 Vytvoříme pozvánku na webové stránky, viz http://www.maestroclub.cz/2013032101-pro-

cleny-navsteva-vinneho-sklipku--2013----pozvanka.html 

 Akce proběhla, článek o akci zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–062: Zamluvení tělocvičny pro utkání MPD v nohejbale 

 Pokusíme se zamluvit možnost odehrát nohejbalová utkání v tělocvičně – při nepřízni počasí, 

zajištěno 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–063: Úprava okolí kurtu Na Parkáně před letní sezónou 

 Tradičně zajistíme úpravu okolí kurtu Na Parkáně, zajištěno členy nohejbalového oddílu 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–064: Předplatné na letní sezónu 

 Nohejbal: 

 Výkonnostní skupina (začátek 10.4.2013) – 8 předplatitelů 

 Rekreační skupina (začátek 9.4.2013) (vedoucí: J. Hrnčíř st.) – 7 předplatitelů 

 Volejbal 

 Začátek sezóny 7.5.2013, 

 Termín: 15.4.2013, zajistí LRU 

 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 

http://www.maestroclub.cz/2013032101-pro-cleny-navsteva-vinneho-sklipku--2013----pozvanka.html
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 proběhla schůzka s M. Borgesovou: 

 Proběhnou 4 ukázkové hodiny: každé březnové pondělí 10-11:00. 

 Po ukázkových hodinách provedeme vyhodnocení, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–053: Rezervace termínů na klubové akce 

 Letní turnaj nohejbal – potvrzeno  
„From: babafuter@centrum.cz [mailto:babafuter@centrum.cz]  

Sent: Thursday, February 07, 2013 10:37 AM 

To: soucek@maestroclub.cz 

Subject: Re: RE: Pronájem antukového kurtu (Sobota 24.8.2013) 

Dobrý den   s pronájem kurtu  v termínu vámi navrženém souhlasíme . Cena jako vloni. S 

pozdravem      Miroslav Futera .“ 

 Vánoční turnaj nohejbal – kolovratská tělocvična, zajištěno 

 Výlet do sklípku – potvrzeno telefonicky 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–037: Inventura majetku k 31.12.2012 

 Proběhne v lednu 2013, zajistí LRU ve spolupráci s JKO 

 Úkol trvá 

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

 ABL 2013 jaro 

 Áčko (K. Konečný), zajistí KKO 

 Béčko (P. Souček), zajistí PSO 

 Céčko (Š. Kořínková, zajistí JKO 

 Mistrovství Prahy ČBA, zajistí KKO 

 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), v 

případě zájmu až příští rok 

 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, objednávka zajištěna.  

 Připravujeme grafické podklady (oslovíme J. Tichou), podklady pro plakát máme od J. Tiché, 

připravíme návrh plakátu, připraven 

 Připravíme do konce února 2013 (plakát, web), spustíme k 10.3.2013, připraven 

http://volejbal-gk2013.maestroclub.cz/  

 Seženeme katalog reklamních předmětů, máme k dispozici katalog z roku 2012. Krátce 

diskutovány reklamní předměty – co třeba opakovat reklamní trička? 

 Bílá trička 

 Tisk – logo MAESTRO na levé prso, logo GEFOS na pravý rukáv, tisk v odstínech 

šedi 

 Trička unisex, velikosti L (30ks), XL (60ks), XXL (60ks) 

 Oslovíme sponzory, zajištěno 

 Vybereme a zakoupíme poháry, zajištěno 

 Výroba štítků na poháry, zajistí JKO 

 Oslovíme hráče volejbalisty přes kapitány obou týmů (R. Antonović a L. Růžičková), zajistí 

JKO a LRU 

http://volejbal-gk2013.maestroclub.cz/
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 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 

 Po finální úpravě zasláno k připomínkám => viz dále  

 Úkol splněn 

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 6. května 2013 
 


