
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

čtvrtek 17. června 2004  20:15 -  21:30 
 
Účast :  

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

Omluven: 
 

 
Výkonný výbor rozhodl :  

1. Letní sezóna 2004 
− Předplatné na letní sezónu + platba za měsíc 04/2004 

i. Dluží Česák, Keselica (zajistí Petr Souček), Kostelecký (zajistí 
Jana Konečná) 

− ZŠ Kolovraty získala grant na změnu povrchu antukového hřiště Parkán.  
i. Termín otevření kurtu bude min. o 14 dní posunut 

2. Redakční uzávěrky Kol. měsíčníku a Kol. zpravodaje. 
− Článek do prázdninového čísla Kol. zpravodaje zajistil Jiří Hrnčíř 

i. viz. Naše webové stránky 
http://zpravodaj.maestroclub.cz/2004_leto/maestro/ 

− Termíny uzávěrek Kol. zpravodaje  
• 10.9.2004 
• 26.11.2004  

3.  Internetové stránky našeho klubu 
− spolupracujeme s Jar. Lottesovou 
− systém ke zveřejňování hromadných dokumentů pro členy výkonného 

výboru přes webové stránky – Petr Souček na tom intenzivně pracuje 
4.  Propagační předměty  

− Vizitky 200 ks 
i. Vyrobeno  

5.  Informace o klubové soutěži od Jirky Hrnčíře 
− probíhá přihlašování 
− začátek předběžně plánován na září 2004 

6.  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 (do 6.7.) 



iii.  Nováková – Hrnčíř  
iv. Hamplová – Hampl 
v. Lovaszi – Filler  

vi. Kavanová – Česák (do 6.7.) 
vii.  Konečný – Česák (od 6.7.) 

− Doprava 
i. Tam: firma BISPORT – zaplatí Jana Konečná 18.6. 

ii.  Zpět: ??? – zajistí Petr Souček na termín sobotu 10.7. 12:00, 
místo nejlépe možno upřesnit až v pátek – den před odjezdem 
(cca. Kadaň) 

− Cena 
i. Doprava: pro členy klubu je zdarma, pro ostatní je 799,- Kč 

7.  Valná hromada PTÚ 19.5.2004 
− proběhla bez naší účasti 

8.  Termíny letní turnajů 
− Nohejbal: termín: sobota 28. srpna 2004 (případně neděle 29.8.), místo: 

kurty TJ Uhříněves 
− Volejbal: upřesníme později (předběžně začátek září na kurtu nebo 

konec září v tělocvičně) 
9. Nohejbalový turnaj Benice 22.5.2004 

− Účast: Souček, Hrnčíř, Konečný 
− Výsledek: 4. ze 6 týmů (1. místo z kantýny) 

10.  Nohejbalový turnaj Velká Jesenice 12.6.2004 
− Účast: Souček, Pastorek, Konečný 
− Výsledek: 17. z 19 týmů (1 vítězství, 4 porážky)  

11. Návrh na využití sportovní lokality bývalého kynologického hřiště 
− Společně s ostatními sportovními kluby byla podán projekt na využití 

této lokality zastupitelstvu MČ Praha – Kolovraty  
− Bližší informace (projekt + plánek budoucích sportovišť) dodá později 

pí. Vlastníková  
12. Další schůze výkonného výboru bude ve čtvrtek 12. srpna 2004 od 20:00 

 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 17. června 2004 


