
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

čtvrtek 8. dubna 2004  20:15 -  23:55 
 
Účast :  

Souček Petr, Ing. 
Hrnčíř Jiří, Ing. 
Součková Jana, Ing. 
Musil Jaroslav 
 

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

 
Výkonný výbor rozhodl :  

1. Letní sezóna 2004 
− Kontaktovat místní TJ Sokol ohledně pronájmu kurtu na nohejbal. 

i. Telefonicky kontaktován ing. Habart  
naše požadavky: 

Duben, květen, srpen, září: úterý, pátek od 18:00 – 20:00 
Červen, červenec:  úterý, pátek od 19:00 – 21:00 

odpověď ze dne 5.4.2004: „V úterý bez problémů. V pátek to 
zatím nevím. Cena je 30,- Kč za hodinu na hlavu.“ 

ii.  Termín osobní schůzky zajistí Hrnčíř (Zajíček Zděnek, 
723 355 201, Habart 737 329 936) 

iii.  Podklady pro další jednání  
platba za hodiny (jednotlivě za hodinu, celkem za sezónu, 
…). Náš návrh je 9 000,- Kč předplatné na sezónu (3.5. – 
5.9. = 18 týdnů) splatné k začátku sezóny. DOKLAD!!! 
případná množstevní sleva při platbě na celou sezónu 
cena za hodinu – co obsahuje (sprcha, …) 
předávání kurtu, příprava kurtu před hodinou a úprava po 
hodině, … 
možnost uschování našich sportovních potřeb (míče, síť, 
…) 
začátek sezóny 

iv. Průzkum termínu na nohejbal (úterní, páteční) – zajistí Souček  
− Kontaktovat TJ Uhříněves, volejbalový oddíl na volejbal. 

i. cena byla stanovena jejich výkonným výborem na 100,- Kč na 
hodinu 

ii.  sezóna začne podle počasí cca. v druhé polovině dubna L.Š. – 
bližší termín bude upřesněn telefonicky Liborem Šebestou 

iii.  termín: neděle 18:00 – 20:00 na celou sezónu (duben - září); 
případně domluvit posun o 1 hodinu v měsících červen a červenec 

iv. možnost úschovy míčů 



v. platba za hodiny (jednotlivě za hodinu, celkem za sezónu, …). 
Náš návrh je 3 500,- Kč předplatné na sezónu (3.5. – 5.9. = 18 
týdnů) splatné k začátku sezóny. DOKLAD!!! 

− cena za hodinu pro členy a nečleny bude stanovena po zjištění definitivní 
ceny pronájmu 

− ZŠ Kolovraty získala grant na změnu povrchu antukového hřiště Parkán. 
Kontaktovat p. Bednáře ohledně vrácení klíčů a vyzvednutí skříněk ze 
šaten a domluvení termínu. 

2. Klubová  trička – dresy  
− Vybrána firma SPORT-KONTAKT http://www.sportkontakt.cz  
− Typ dresu vybrán: volejbalový dres ATTAK + trenýrky, varianta 06 

v modro-bílém provedení viz. dokument 
„zapis_vv2004_03_dres_maestro_navrh.jpg“ 

− 12ks dresů (6ks XXL, 6ks XL) objednáno 9. března 2004. Termín 
dodání: 15. dubna 2004 

3. Účetní závěrka za rok 2003 + daňové přiznání za rok 2003 
− ÚZ odevzdáno 12.3.2004  na PTÚ 
− DP odevzdáno 22.3.2004 na FÚ 

4. Poděkování Janu Kvašovi za myšlenku založit sportovní klub 
− Jana Součková zjistí možnost zakoupení podstavce pod míč a jeho cenu. 

Na štítek bude napsáno: „Janu Kvašovi, 1. prezidentovi 
MAESTRO CLUBU Kolovraty“ 

− zakoupení nohejbalového míče zajistí Petr Souček 
− Jana Součková zajistí zakoupení lihových fix 

5. Finanční kompenzace členů výkonného výboru – návrh na VČS 1.5.2004 
− kompenzace bude formou slevy na tělovýchovné služby (volejbal a 

nohejbal) 
− členové výkonného výboru (prezident, viceprezident a kronikář) budou 

mít slevu ve výši 500,- Kč ročně. 
− pokladní bude mít slevu ve výši 1 800,- Kč ročně 
− vedoucí každého družstva (nedělní volejbal, úterní nohejbal, páteční 

nohejbal) bude mít slevu ve výši 900,- Kč ročně. 
− => ročně to dělá 6 000,- Kč.  
− platnost od 1.5.2004. Letošní úlevy budou přiměřeně kráceny tzn. 1/3 

6. Redakční uzávěrky Kol. měsíčníku a Kol. zpravodaje. 
− Článek do jarního čísla Kol. zpravodaje zajistila Jana Součková 
− Článek do prázdninového čísla Kol. zpravodaje zajistí Jiří Hrnčíř 
− Termíny uzávěrek Kol. zpravodaje  

• 1.6.2004 
• 10.9.2004 
• 26.11.2004  

7.  Internetové stránky našeho klubu 
− zakoupení domény http://www.maestroclub.cz za 1 680,- Kč 
− zakoupení prostoru na serveru pro web. prezentaci za cca. 1 100,-Kč 
− nový design stránek zadán u J. Lottesové 



− na přeměně stránek se usilovně a intenzivně pracuje 
− zajistí Petr Souček 
− Petr Souček připraví systém ke zveřejňování hromadných dokumentů 

pro členy výkonného výboru přes webové stránky 
8.  Výroční schůze  

− termín schůze je sobota 1. května 2004 od 18:00 v Kolovratské Rychtě 
− Program schůze viz. pozvánka 
− Občerstvení: MAESTRO MENU (1 jídlo + 1 nápoj zdarma) 

9. Z MAESTROCLUBU Kolovraty vystoupili: 
− Filler Miroslav, mladší 
− Fillerová Regina 
− Kvaš Petr 
− Kvašová Zdeňka 
− Kvaš Zdeněk 
− Macháček Tomáš 
− Milcová Tereza 
− Voříšková Ilona 

10.  Propagační předměty  
− Nová razítka MAESTROCLUBU Kolovraty 

i.  budou vyrobena s následujícím textem  
„MAESTROCLUB Kolovraty 
Mírová 260/3, 103 00 Praha 10 
IČO: 265 257 21“ 

ii.  zajistí Jana Součková 
− Vizitky 200 ks 

i. bude obsahovat následující údaje  
1. logo MAESTROCLUBU Kolovraty 
2. název klubu: MAESTROCLUB Kolovraty 
3. adresa klubu: Mírová 260/3, Praha 10 - Kolovraty 
4. telefon: +420 604 695 462 
5. email: info@maestroclub.cz  
6. web: http://www.maestroclub.cz  

ii.  zajistí Petr Souček  
11.  Informace o klubové soutěži od Jirky Hrnčíře 

− bližší informace v diskusi na VČS 
12.  Další schůze výkonného výboru bude ve čtvrtek 6. května 2004 od 20:00 

 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 8. dubna 2004 


