
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

čtvrtek 6. května 2004  20:15 -  21:40 
 
Účast :  

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

Omluven: 
 

 
Výkonný výbor rozhodl :  

1. Letní sezóna 2004 
− nohejbal 

i. smlouva s TJ Sokol Kolovraty byla podepsána dne 4.5.2004. 
5.5.2004 bylo zaplaceno 8000,- Kč za celosezónní pronájem 
kurtu. 

− volejbal 
i. smlouva s TJ Uhříněves bude podepsána 7.5.2004 a zaplaceno 

5250,- Kč za celosezónní pronájem kurtu. 
ii.  9.5.2004 nám budou předány klíče od areálu. Bude sepsán 

předávací protokol. 
iii.  tlf. na pana Šebestu 602 283 023, 26771 1724 

− cena za hodinu pro členy a nečleny:  
i. nohejbal 

1. cena za 2 hod pro člena klubu - předplatitele na celou 
sezónu (květen – září) je stanovena na 500,- Kč – splatné 
do 15. května 2004 

2. cena za 2 hod pro nečlena klubu je stanovena na 50,- Kč – 
splatné ihned po odehrání 

3. cena za 2 hod pro člena klubu je stanovena na 30,- Kč – 
splatné po letní sezóně v pokladně klubu 

ii.  volejbal 
1. cena za 2 hod pro člena klubu - předplatitele na celou 

sezónu (květen – září) je stanovena na 350,- Kč – splatné 
do 15. května 2004 

2. cena za 2 hod pro nečlena klubu je stanovena na 40,- Kč – 
splatné ihned po odehrání 

3. cena za 2 hod pro člena klubu je stanovena na 25,- Kč – 
splatné po letní sezóně v pokladně klubu 

− ZŠ Kolovraty získala grant na změnu povrchu antukového hřiště Parkán.  
i. Klíče vráceny p. Bednářovi 

ii.  Skříňka ze šaten byla odvezena 17.4.2004 



2. Klubová  trička – dresy  
− Kamil Konečný dresy vyzvedl dne 20.4.2004 

3. Poděkování Janu Kvašovi za myšlenku založit sportovní klub 
− Na základě nepřítomnosti Jana Kvaše bylo zakoupení daru zrušeno 

4. Redakční uzávěrky Kol. měsíčníku a Kol. zpravodaje. 
− Článek do prázdninového čísla Kol. zpravodaje zajistí Jiří Hrnčíř 
− Termíny uzávěrek Kol. zpravodaje  

• 1.6.2004 
• 10.9.2004 
• 26.11.2004  

5.  Internetové stránky našeho klubu 
− spolupracujeme s Jar. Lottesovou 
− dne 6.5.2004 přišla faktura za pronájem webového prostoru 
− systém ke zveřejňování hromadných dokumentů pro členy výkonného 

výboru přes webové stránky – Petr Souček na tom intenzivně pracuje 
6.  Výroční schůze  

− proběhla dne 1.5.2004 
− materiály ze schůze budou umístěny na náš web po zapracování 

připomínek členů výkonného výboru 
7.  Propagační předměty  

− Nová razítka MAESTROCLUBU Kolovraty 
i. Vyrobena a zakoupena 

− Vizitky 200 ks 
i. Zasláno do firmy SYDOKON ke zpracování 

8.  Informace o klubové soutěži od Jirky Hrnčíře 
− probíhá a přihlášky do konce května 2004 

9.  Letní voda 2004 
− termín pátek 2.7.2004 – neděle 11.7.2004 
− předběžně domluven sjezd řeky Ohře z Tršnice u Chebu na 

Nechranickou přehradu 
− Předběžně přihlášené posádky:  

i. Součková – Souček 
ii.  Konečná – Konečný 

iii.  Nováková – Hrnčíř  
iv. Hamplová – Hampl 
v. Pastorková – Pastorek  

vi. Ilčenková – Majer  
vii.  Milcová – Macháček  

viii.  Lovaszi – Filler  
ix. Kavanová – Česák  
x. Monika ? – Hink 

− Doprava 
i. Zkusit kontaktovat Honzu Chámu – zajistí Petr Souček 

− Cena 
i. Domluvíme na příští schůzi po zjištění ceny za dopravu 



ii.  Bude různá pro členy a nečleny klubu 
10.  Valná hromada PTÚ 19.5.2004 

− vybrán delegát Jiří Hrnčíř 
11.  Volejbalový turnaj 

− organizátor Vráťa Filler 
− zjistit možnost zamluvení termínu na kurtu TJ Uhříněves – začátek 
června 

12.  Další schůze výkonného výboru bude ve čtvrtek 17. června 2004 od 20:00 
 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 6. května 2004 


