
Zápis ze schůze výkonného výboru 
MAESTRO CLUBU Kolovraty

Účast : 
Kvaš Jan, Ing.
Souček Petr, Ing.
Součková Jana, Bc.

Omluven : 
Filler Vratislav, Ing. – odjezd na chalupu

Program:
1. Zakoupení míčů na volejbal –sklad sportovního materiálu je vytopen => nadále v řešení

s Kociánovou
2. Problematika zamluvení haly na halovou sezónu 2002/2003

 Zajištěn v termínech 
a. Úterý 19:30 – 21:00 (Petr Souček, Kamil Konečný, Martin Česák, Pavel Hink,

Honza Kvaš 50%, Pastorek Tonda ???, Stárek Bohouš - nohejbal)
b. Středa 19:00 – 20:00 (Jirka Hrnčíř, Petr Souček, Jarmila Kvapilová 2x – tenis )
c. Pátek 21:00 – 22:00 (Jirka Hrnčíř, Jirka Hrnčíř st., Rídl Ladislav, Horáček

Jarolím, Konečný Kamil, Petr Souček 50%, Pavel Hink ??? - nohejbal)
d. Neděle 19:00 – 21:00 (Jiřka Součková, Šárka Keselicová, Kamil Konečný, Jana

Součková, Pepa Lottes, Petr Souček, Irena Reichlová, Jirka Hrnčíř, Jarda Reichl,
Jarmila Kvapilová, Martin Česák, Vráťa Filler, Pepa Hnojil ???, Tonda Pastorek
25%, Jana Nohýnková 25% - volejbal)

 Začátek sezóny od 1.10.2002 – předplatné zajistí Jana Součková
 Platby za tělocvičnu budou hrazeny formou měsíčního předplatného
 Cena 1hodiny v tělocvičně činí 280,-Kč. Předplatné bude stanoveno jako poměrná část

hodinové ceny dle počtu zaregistrovaných (přihlášených) hráčů
3. Podání přihlášky do konkurzního řízení programu „Sportuj s námi“ na rok 2002

 Podání proběhlo dne 23.8.2002
 Proběhlo telefonické ověření u Jana Kvaše, z něhož vyplývá, že můžeme očekávat jistou

finanční dotaci
4. Nohejbalový turnaj v Kolovratech – 31.8.2002 

 Turnaj byl zrealizován, zúčastnilo se 7 týmů včetně 2 družstev Maestro
 Finanční vyúčtování – příjmy : 2100,- Kč, výdaje : 527,- Kč, zisk : 1573,-Kč

5. Vyhodnocení letní sezóny
 Finanční vyúčtování – příjmy : 11225,-Kč, výdaje : 5210,-Kč, zisk : 6015,-Kč
 Využití hodin – vybrali jsme za cca. 1080 „člověkohodin“, z toho cca. 70 bylo odvoláno

kvůli dešti, zaplaceno cca. (76člověkohodin za týden * 22 týdnů = 1672 ) => využití
cca. 65%

 Zazimování kurtu – předběžně naplánováno na neděli 13.10.2002 (dosypání antuky na
vyšlapaná místa, překrytí umělých čar, ošetření kurtu „Antimechem“ – koupi přípravku
zajistí ZŠ Kolovraty). Zajištění osob na nedělní brigádu zajistí Vratislav Filler

6. Volejbalový turnaj smíšených šestičlenných družstev
 Termín stanoven na sobotu 19.9.2002 9:00 – 15:00 
 Platba za tělocvičnu 6 hodin x 280,-Kč = 1680,-Kč
 Minimální účast 4 týmy – zajistí Vratislav Filler, (GK 1. – 5., doktorandi, zaměstnanci,

tým Gina, tým Maestro)
 Průměrná doba trvání setu je cca. 15-20min, uvažovat o zkrácení setů např. při stávajícím

systému do 15bodů, na 2 vítězné sety
 Startovné stanoveno na 100,-Kč za hráče
 Případné občerstvení domluvit s Alenou Kociánovou – zajistí Vratislav Filler



 Místo konání – kolovratská tělocvična (z důvodu pozdního termínu a nestálosti počasí
není uvažováno alternativní místo – sportovní areál „Na Parkáně“)

7. Výroční členské schůze MaestroClubu (dle stanov v rozmezí týden před nebo po 16.listopadu
tzn. so 9. - so 23.11.2002)
 Termín stanovit na říjnové schůzi výkonného výboru
 Dle stanov budeme muset zvolit nové vedení klubu (stávající zvoleno 19.2.2001 a má

mandát na 2 roky)
8. Setkání zástupců Maestroklubu a ZŠ Kolovraty

 Termín se ZŠ Kolovraty domluví Jan Kvaš (buď pátek nebo víkend v říjnu)
 Věci k projednání : oznámení o zazimování kurtu, plánované využívání kurtu v příští

sezóně, předběžná cena za pronájem kurtu v roce 2003, zhodnocení sezóny, vrácení klíčů
9. Geos rally 2002

 Této akce se zúčastní 3 posádky MaestroClubu
 Kvaš Jan – Příhonský Pavel, Macháček Tomáš – Košťál David, Hrnčíř Jiří – Souček Petr

Zapsal : Ing. Petr Souček
V Praze dne 20.9.2002


