
Zápis ze schůze výkonného výboru MaestroClubu Kolovraty 
 
Účast :  

Souček Petr, Ing. 
Hrnčíř Jiří, Bc. 
Součková Jana, Bc. 
 

Omluven: 
Kvaš Jan, Ing. – pracovně v Ústí nad Labem 

 
Výkonný výbor rozhodl :  

1. Tenisový kurt 
− Sezóna ukončena k 29. září 2003 
− Zaslán dopis (Naše značka: 0109/2003/So) panu řediteli o ukončení letní 

sezóny  
2. Přihláška do konkurzního řízení „Sportuj s námi“ 

− Žádost byla zaslána 8. září 2003 
3. Koncem srpna zkusit kontaktovat místní TJ Sokol ohledně pronájmu kurtu na 

volejbal a nohejbal. 
− Zajistí Hrnčíř Jiří ml.  

4. Letní sezóna 2003 
− Členové klubu měli užívání areálu zdarma bez ohledu na počet 

odpracovaných brig. hodin!  
− Ostatní hráči měli užívání areálu také zdarma (vzhledem k tomu, že jim 

nebyla stanovena pravidla užívání předem) – zajistit nápravu v příští 
sezóně! 

5. Zimní sezóna 2003/2004 
− Stanovení poplatků za sportovní tréninky (volejbal, nohejbal): 

 Členové – pravidelní Nečlenové, členové – 
nepravidelní  

Volejbal – 2 hod. 55,- Kč 70,- Kč 
Nohejbal – 1,5 hod. 70,- Kč 90,- Kč 
Pozn.  

Členové – pravidelní: jedná se o členy Maestro clubu Kolovraty, 
kteří platí řádné měsíční předplatné bez ohledu na skutečný počet 
odehraných hodin (dlouhodobá nemoc bude řešena individuálně 
s výkonným výborem klubu) 

Nečlenové, nepravidelní členové: jedná se o všechny nečleny 
klubu a členy, kteří se přihlásili jen jako náhradníci. Platbu za hodinu 
budou platit zpětně 

− Informaci členům předá Souček Petr do 29. září 2003 
6. Letní sezóna 2004 

− Podrobně domluvit na podzimní výroční schůzi klubu (22. listopadu 
2003). Vzít v úvahu vyjádření ředitele školy a TJ Sokol ohledně 
pronajmutí jejich kurtu. 



7. Zakoupení sport. Potřeb 
− Zakoupeno : 2 nohejbalové míče, 4 volejbalové míče, 1 tlakoměr 

8. Výroční členská schůze 
− Termín stanoven na 22. listopadu 2003 v 18:00 v Kolovratské Rychtě 
− Pozvánku připraví a předá členům klubu Jiří Hrnčíř ml.  cca. do 1 týdne 
− Do 15. listopadu nahlásit jídelníček v Kol. Rychtě 

9. Volejbalový turnaj v Kol. tělocvičně 1. listopadu 2003 
− Turnaj pořádá Alena Kociánová 
− Předpokládaná účast cca. 6 týmů 
− Průzkum naší účasti provede Jana Součková 

10. Další schůze výkonného výboru bude 10. listopadu 2003 
 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 29. září 2003 


