
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

čtvrtek 12. srpna 2004  20:15 -  22:30 
 
Účast :  

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

Omluven: 
 

 
Výkonný výbor rozhodl :  

1. Redakční uzávěrky Kol. měsíčníku a Kol. zpravodaje. 
− Termíny uzávěrek Kol. zpravodaje  

• 10.9.2004 
1. zajistí Jarda Musil 

• 26.11.2004  
2.  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 
3.  Informace o klubové soutěži od Jirky Hrnčíře 

− probíhá přihlašování 
− začátek předběžně plánován na podzim 2004 (bližší informace na 

podzimní výroční členské schůzi) 
4.  Letní voda 2004 

− proběhla 
5.  Termíny letní turnajů 

− Nohejbal:  
i. termín: sobota 28. srpna 2004 8:30, místo: kurty TJ Uhříněves 

ii.  max. počet týmů: 10 – 12 
iii.  externí týmy zajistí Jirka Hrnčíř 
iv. klubové týmy zajistí Petr Souček (1- 2 týmy) 
v. pronájem 600,- Kč za 2 kurty 

vi. startovné 300,- Kč na tým (v rámci zápisného dostane každý člen 
týmu – pivo, párek nebo guláš, panák) 

vii.  ceny: poháry (1. místo, nohejbalový turnaj, Kolovraty 2004) 3ks 
do 1000,- Kč – zajistí Jana Konečná 

viii.  obsluha: zajistí Jarda Musil 
ix. občerstvení (podle loňska): zajistí výkonný výbor 
x. možnost využívání zázemí (klubovna, travnaté okolí) u 

antukových kurtů v Uhříněvsi – zajistí Jana Konečná 
− Volejbal:  



i. termín: sobota 11. září 2004 8:30, místo: kurty TJ Uhříněves nebo 
tělocvična TJ Uhříněves 

ii.  max. počet týmů: 10 
iii.  externí týmy zajistí Jarda Musil (4ks), Jana Konečná (práce 1ks), 

Jirka Hrnčíř (práce 1ks, Kolovrátek 1ks) 
iv. klubové týmy zajistí Jana Konečná ve spolupráci s Radanou (1- 2 

týmy) 
v. ceny: poháry (1. místo, volejbalový turnaj, Kolovraty 2004) 3ks 

do 1000,- Kč – zajistí Jana Konečná 
vi. pronájem 600,- Kč za 2 kurty 

vii.  startovné 600,- Kč na tým (v rámci zápisného dostane každý člen 
týmu – pivo, párek nebo guláš, panák) 

viii.  obsluha: zajistí Jarda Musil 
ix. občerstvení (podle loňska): zajistí výkonný výbor 

6. Nohejbalový turnaj Strašnice 19.6.2004 
− Účast: Souček, Hrnčíř, Hink 
− Výsledek: 7. ze 8 týmů 

7. Přihláška do soutěže „Sportuj s námi 2004“ 
− Využijeme akci Letní voda Ohře 2004 
− Zajistí Jana Konečná 

8. Žádost pí. Pastorkové 
− Žádost: 

„ 
----- Original Message -----  
From: Ing. Jana Pastorková - ITTEC spol. s r.o.  
To: info@maestroclub.cz  
Sent: Thursday, August 05, 2004 1:26 PM 
Subject: Žádost o příspěvek na sportovní aktivity 
Zdravím sportovní klub Maestro Kolovraty, 
tímto žádám vedení sportovního klubu o finanční příspěvek na sportovní aktivitu jako člen 
klubu. 
Ke svému zdravotnímu stavu bohužel nevyužiji ještě nějaký čas nabídku sportovních aktivit, 
které Maestro klub nabízí (sportovní aktivity, sportovní akce, turnaje,..). 
Částka o kterou by se jednalo je libovolná. Navštěvuji hodiny Aquaerobiku v Říčanech. Jedna 
hodina tohoto aerobiku stojí 120 Kč. 
Prosím tímto vedení, aby se mým návrhem zabývalo na jeho schůzce. 
Myslím, že mezi budoucími maminkami, které jsou členkami klubu nebudu sama :-) a rády 
tohoto sportovního vyžití také využijí. 
Děkuji předem za kladné vyřízení žádosti. 
Jana Pastorková 
P.S.: Žádost byla zaslána všem členům výkonného výboru. 
“ 

− Vyjádření k žádosti pí Pastorkové - odpověď:  
„ 
V současnosti jsou sportovními prioritami klubu nohejbal, volejbal a 
vodácké sjezdy řek a v krátkodobém horizontu vedení klubu neuvažuje 
s rozšířením aktivit na jiné oblasti. V dlouhodobém horizontu 
samozřejmě počítáme s aktivní podporou našich nových mladých členů.  
Dalším důvodem je nedostatek volných finančních prostředků pro 
pokrytí nákladů na jiné než preferované aktivity. 



Na základě výše uvedeného se žádosti nevyhovuje.  
“ 

9. Zimní sezóna 
− Zjistit zamluvené hodiny v místní tělocvičně - zajistí Jana Konečná 

10. Další schůze výkonného výboru bude ve čtvrtek 30. září 2004 od 20:00 
 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 12. srpna 2004 


