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Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 

Termín: Pondělí 5. srpna 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 

 3/2013 1.7.2013 

 Článek vyšel s černobílou fotkou 

 4/2013 1.10.2013 

 Článek o nohejbalovém turnaji, zajistí JKO 

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

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

 5/2013: pochod rozmrzlého kapříka, nové cvičení, informace jsme nezaslali 

 6/2013: nebudeme přispívat, úkol splněn 

 7,8/2013: cvičení pro ženy, nohejbalový turnaj, zasláno, úkol splněn 

 9/2013: cvičení proženy, 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) 

 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 

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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 Nohejbal léto 2012 

 Schmidt 589 Kč, zašleme upomínku (v kopii J. Hrnčírovi st.), pohledávku 

odepíšeme 

 ABL jaro 2012 

 Čečil 256 Kč, upomínka opakovaně zaslána, zajistí JKO 

 Členské příspěvky na r. 2012 

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

odepíšeme 

 Členské příspěvky na r. 2013, zaplaceno, případně ukončeno členství 

 Předplatné léto nohejbal a volejbal 

 Nohejbal vše, volejbal bude realizován bez předplatného 

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/VV2012–074: Zprovoznění stránek  

 Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás informovat, že avizovaná internetová stránka 

www.ptupraha.cz je plně zprovozněna. Informace o možnosti zpřístupnění Vaší TJ/SK na 

tuto webovou stránku je uvedena v článku „Druhá a třetí fáze internetové stránky 

dokončena“. S pozdravem Lindnerová 

 Přístupové údaje pro náš klub nám byly na naši žádost zaslány (má k dispozici J. Konečná). 

 Vložíme, případně aktualizujeme údaje o našem klubu, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–075: Platba za doménu maestroclub.cz a bowlingova-skola.cz 

 Byla zaplacena faktura za obě domény 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–076: Revize stanov v souvislosti s NOZ 

 Vážení přátelé v členských TJ/SK a svazech, dovolujeme si Vás upozornit, že na stránkách 

www.ptupraha.cz byly vyvěšeny články s názvy „DPH u pronájmu sportovních zařízení“ od 

Ing.Chvalného a článek „Občanská sdružení nezanikají dnem 1.1.2014“. V druhém článku se 

JUDr. A.Vachta věnuje „terminologickému detailu“ (občanské sdružení x spolek), a to na 

pozadí již platného občanského zákona č.89/2012 Sb., jehož účinnost má nastat dnem 

1.1.2014, když do této doby Sněmovna (i Senát) neschválila sérii tzv. doprovodných zákonů, 

zvláště pak zákon o veřejných rejstřících a zákon o statusu veřejné prospěšnosti (i spolků). 

Cílem tohoto příspěvku je upozornit především na některé mylné (dez)interpretace 

související s další právní existencí – po 1.1.2014 – občanských sdružení jako spolků. S 

pozdravem Lindnerová 

 V souvislosti NOZ bude nejspíše nutné revidovat stanovy našeho klubu. Kontaktovali jsme 

PTU.  

 Změny, které je vhodné promítnout do nových stanov: 

 Transformace ČSTV na ČUS 

 Souvislosti budeme nadále sledovat, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–077: Zimní sezóna 2013/2014 

 Zjištění počtu předplatitelů: 

 Nohejbal „farma“ (J. Hrnčíř st.), řešíme možný přesun místa (např. Benice Holiday 

Park), zajistí PSO 

 Nohejbal, zajistí PSO 

http://www.ptupraha.cz/
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 Volejbal, zajistí LRU 

 Potvrzení termínů v kolovratské tělocvičně 

 Zajištění nového termínu v tělocvičně v okolí pro nohejbalovou farmu, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–078: Podzimní ABL 

 Rozdělení do týmů stejné jako v jarní části 

 Přihlášení a faktura, zajistí KKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–079: nohejbalový turnaj Uhříněves 

 Webové stránky, viz http://nohejbal-uhrineves2013.maestroclub.cz/  

 Rozeslán mail a SMS s pozvánkou 

 Poháry máme zakoupeny 

 Štítky zajistí JKO 

 Občerstvení zajistí PSO 

 Kontrola kurtů, zajistí PSO 

 Nákup cen (+ od Lifefood), atd., zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–080: Cvičení pro ženy 

 Klasika s Monikou: úterý 1x + neděle 2x 

 Senioři s Marcelou: pondělí 1x 

 Připravíme článek na web, zajistí JKO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–081: AVL přihlášení 

 Kontaktujeme kapitány obou družstev, zajistí PSO 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–082:  

  

 Úkol trvá 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2012–069: volejbalové soustředění 

 Termín: víkend 1.6.2013 

 Výkonný výbor schvaluje příspěvek na kurty 

 Organizačně zajišťuje J. Růžička 

 Vyúčtování OK 

 Článek na webu http://www.maestroclub.cz/2013063001-volejbal-volejbalove-soustredeni-s-

nocni-bojovkou.html  

 Úkol splněn 

JU/VV2012–070: Letní voda 

 Termín v kalendáři 

 Oslovení účastníků, splněno 

 Akce proběhla 

 Článek na webu, viz http://www.maestroclub.cz/2013080407-vodacka-turistika-berounka-

2013---vypraveni.html  

 Úkol splněn 

http://nohejbal-uhrineves2013.maestroclub.cz/
http://www.maestroclub.cz/2013063001-volejbal-volejbalove-soustredeni-s-nocni-bojovkou.html
http://www.maestroclub.cz/2013063001-volejbal-volejbalove-soustredeni-s-nocni-bojovkou.html
http://www.maestroclub.cz/2013080407-vodacka-turistika-berounka-2013---vypraveni.html
http://www.maestroclub.cz/2013080407-vodacka-turistika-berounka-2013---vypraveni.html
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JU/VV2012–071: Valná hromada PTU 

 Termín: 14.5.2013 

 Zvážíme naši účast, nakonec jsme se nezúčastnili 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–072: Přejmenování ČSTV na ČUS 

 ČSTV mění název na Česká unie sportu, viz http://www.cuscz.cz/uvod.html  

 Klub zůstává členem PTU 

 Prověříme dopady do stanov klubu, při změně stanov bychom měli změnit, přidáme do bodu 

JU/VV2012–076 

 Úkol splněn 

JU/VV2012–073: Pochod rozmrzlého kapříka 

 Pozvánka na web,  

 Článek viz http://www.maestroclub.cz/2013072801-pesi-turistika-pochod-rozmrzleho-

kaprika-poctvrte.html  

 Úkol splněn 

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 

 Zamluveno 8-10 lidí, 300,-Kč za noc 

 Vyúčtování OK 

 Článek na web, viz http://www.maestroclub.cz/2013080405-nohejbal-nohejbalove-

soustredeni-ve-velke-jesenici.html  

 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 

 Vystavení dokumentů na web, splněno 

 Aktualizace členů KK na webu, splněno 

 Úkol splněn 

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 

http://www.cuscz.cz/uvod.html
http://www.maestroclub.cz/2013072801-pesi-turistika-pochod-rozmrzleho-kaprika-poctvrte.html
http://www.maestroclub.cz/2013072801-pesi-turistika-pochod-rozmrzleho-kaprika-poctvrte.html
http://www.maestroclub.cz/2013080405-nohejbal-nohejbalove-soustredeni-ve-velke-jesenici.html
http://www.maestroclub.cz/2013080405-nohejbal-nohejbalove-soustredeni-ve-velke-jesenici.html
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 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 

 Fotky v galerii, http://galerie.maestroclub.cz/index.php?id=thumb&dir=2013.04-Kobyli-

vinny-sklipek  

 Článek, viz http://www.maestroclub.cz/2013072803-vylety-za-vinem-za-vinem-opet-do-

kobyli.html  

 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 

 Článek s předplatným vystavit na web, viz http://www.maestroclub.cz/2013051901-pro-

cleny-vyse-plateb-za-cvicebni-hodiny-v-letni-sezone-2013.html  

 Úkol splněn 

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 (bude probíhat do 31/5/2013) 

 Domluvíme s M. Borgesovou 

 proběhla schůzka s M. Borgesovou: 

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

 Po ukázkových hodinách provedeme vyhodnocení, budeme pokračovat v období od září do 

prosince 2013 

 Úkol trvá 

JU/VV2012–037: Inventura majetku k 31.12.2012 

 Proběhne v lednu 2013, zajistí LRU ve spolupráci s JKO 

 Úkol trvá 

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

 ABL 2013 jaro 

 Áčko (K. Konečný), zajistí KKO 

 Béčko (P. Souček), vydáno 

 Céčko (Š. Kořínková, zajistí JKO 

 Mistrovství Prahy ČBA, článek napsán 

 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.  

http://www.maestroclub.cz/2013032101-pro-cleny-navsteva-vinneho-sklipku--2013----pozvanka.html
http://www.maestroclub.cz/2013032101-pro-cleny-navsteva-vinneho-sklipku--2013----pozvanka.html
http://galerie.maestroclub.cz/index.php?id=thumb&dir=2013.04-Kobyli-vinny-sklipek
http://galerie.maestroclub.cz/index.php?id=thumb&dir=2013.04-Kobyli-vinny-sklipek
http://www.maestroclub.cz/2013072803-vylety-za-vinem-za-vinem-opet-do-kobyli.html
http://www.maestroclub.cz/2013072803-vylety-za-vinem-za-vinem-opet-do-kobyli.html
http://www.maestroclub.cz/2013051901-pro-cleny-vyse-plateb-za-cvicebni-hodiny-v-letni-sezone-2013.html
http://www.maestroclub.cz/2013051901-pro-cleny-vyse-plateb-za-cvicebni-hodiny-v-letni-sezone-2013.html
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 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 

 Rozhodčí – ověříme u A. Peché, zajistí PSO 

 Přihlášení týmů: 

 Oslovit partnery, zajistí PSO 

 Občerstvení – ověříme u J. Vojíře, zajistí PSO 

 Večerní posezení v restauraci Na staré faře, zajistí JKO 

 Zašleme informaci kustodovi do haly, zajistí PSO 

 Akce proběhla, viz článek http://www.maestroclub.cz/2013072802-volejbal-na-

volejbalovem-turnaji-geodetu-a-kartografu-se--nase-barvy--neztratily.html  

 Termín na GK2014, objednání, zajistí PSO 

 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 6. května 2013 
 

http://volejbal-gk2013.maestroclub.cz/
http://www.maestroclub.cz/2013072802-volejbal-na-volejbalovem-turnaji-geodetu-a-kartografu-se--nase-barvy--neztratily.html
http://www.maestroclub.cz/2013072802-volejbal-na-volejbalovem-turnaji-geodetu-a-kartografu-se--nase-barvy--neztratily.html

