
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU 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 „Parkán“ 
− K dnešnímu dni tj. 12. listopadu 2003 nebylo zajištěno ze strany ZŠ 

Kolovraty řádné zazimování antukového kurtu. Po shlédnutí kurtu členy 
výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty bylo zjištěno, že 
nebyla provedena ochrana lajnování a vzhledem k tomu došlo k uvolnění 
umělých lajn.  

− Analýza: Vzhledem k tomu, že nebylo provedeno řádné zazimování 
antukového kurtu, dle mínění výkonného výboru MAESTRO CLUBU 
Kolovraty dochází tímto k jeho devastaci, bude zvážen návrh na 
odstoupení od smlouvy se ZŠ Kolovraty (případně její úprava). 
Odstoupení od smlouvy je možné jen v termínu vždy od 1.1. do 15.2. 

− Řešení: Iniciovat setkání s p. Bednářem v období mezi 1.1. a 15.2. 
ohledně změny smlouvy na letní sezónu 2004 

− Upozornit ZŠ Kolovraty na zazimování válce – vypustit vodu. 
2. Přihláška do konkurzního řízení „Sportuj s námi“ 

− Žádost byla přijata a bylo nám dne 17.10.2003 zasláno na náš Bú 
7 000,- Kč slovy sedmtisíckorunčeských 

3. Zkusit kontaktovat místní TJ Sokol ohledně pronájmu kurtu na volejbal a 
nohejbal. 

− Zajistí Hrnčíř Jiří ml. do termínu letošní výroční členské schůze 
22.11.2003 

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

poplatků zhodnotíme ke konci roku a případně stanovíme nové 
s platností od ledna 2004. 

5. 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. 

6. Výroční členská schůze 
− Přihlášeno 16 členů, 3 hosté, omluveno 9 členů => zamluvíme 25 míst 
− Výběr jídelníčku (Kuře v bramboráku, Kuře v mandlích, Litovelský 

řízek, Festival sýrů) 
− Klub zaplatí večeři a 1 nápoj v celkové maximální výši 5 000,- Kč 



7. Volejbalový turnaj v Kol. tělocvičně 1. listopadu 2003 
− Proběhl s naší účastí 
− Náš tým skončil na posledním 6. místě 

8. Bankovní účet 
− Zjistíme podrobnosti o možnosti přejít k jinému bankovnímu ústavu 

z důvodu většího komfortu a menších poplatků. V současné době se 
nejlépe jeví bankovní konto „Benefitkonto“ u Raiffeisenbank. Bližší 
podrobnosti zjistí Jana Součková u p. Žaloviče, tlf. 233 089 721 
(pobočka Praha, Dejvická 11). Případně zavolá 800 900 900. 

− Změnu plánujeme ke konci roku 2003 v závislosti na možnosti zrušení 
našeho stávajícího účtu – informace zjistí Jana Součková 

− Případnou změnu bú nahlásit na PTÚ, ČSTV, ČSRS a členům klubu 
(zejména našim sponzorům!) 

9. Proplácení sportovních potřeb 
− Jedná se výhradně o volejbalové nákoleníky v ceně do 500,- Kč slovy 

pětsetkorunčeských – nabídka se týká členů volejbalového družstva. 
K proplacení je nutný řádný daňový doklad.  

10.  Klubová  trička 
− zjistíme podmínky výroby nových triček (dodavatel, cena, logo, velikost, 

počet).  
− zajistí Jana Součková do 16.11.2003 

11.  Tělocvična – zdarma 
− Předběžný návrh je bezplatné užívání tělocvičny řádnými členy klubu po 

dobu jednoho měsíce – definitivní rozhodnutí bude upřesněno po 
zajištění letní sezóny 2004 a případném nákupu klubových triček. 

12. Další schůze výkonného výboru bude 1. prosince 2003 
 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 12. listopadu 2003 


