
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

středa 6. října 2004  19:15 -  23:15 
 
Účast :  

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

Omluven: 
Hrnčíř Jiří ml., Ing. - nemoc 

 
Hosté:  

Majer Petr  
 
 
Výkonný výbor rozhodl :  

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

• 10.9.2004 
1. zajistil Jarda Musil, článek vyšel i s fotografií 

v Kolovratském zpravodaji 3/2004 
• 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.  Termíny letní turnajů 

− Nohejbal:  
i. termín: sobota 30.8.2004; místo: kurty TJ Uhříněves 

ii.  pro neúčast týmů byl zrušen a přeměněn na přátelský zápas 
s týmem z Jižního města 

− Volejbal:  
i. termín: sobota 11. září 2004 8:30, místo: kurty TJ Uhříněves 

ii.  proběhl za účasti 7 týmů 
iii.  náš tým skončil na 5. místě 

5. Nohejbalový turnaj Velká Jesenice 
− Účast: Souček, Konečný 
− Výsledek: 16. ze 17 týmů 

6. Soutěž „Sportuj s námi 2004“ 



− Do 15.10.2004 musí být odeslána smlouva o poskytování a použití a 
vyúčtování příspěvku ze státního rozpočtu na projekt „Sportuj s námi“ 
v roce 2004 – Veřejná akce Ohře 2004 

− Získali jsme dotaci ve výši 5000,- Kč 
7. 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:  
„ 
Ahoj Jani, 
dovolujeme si Ti zaslat oficiální stanovisko ke Tvé žádosti ze dne 5. 
srpna 2004. Zároveň se velice omlouváme za nestandardní postup při 
řešení Tvé žádosti, kdy jsme odpověď zveřejnili pouze uvedením v 
zápise ze schůze výkonného výboru, který je k dispozici na našich 
webových stránkách.  
Další žádosti budou již řešeny standardní cestou tj. bude odpovězeno 
stejnou formou, kterou byla žádost podána (email, dopis, …). Žádosti 
budou shromažďovány a řešeny vždy na nejbližší schůzi výkonného 
výboru s možnou účastí všech zainteresovaných osob (pozvánku na 
schůzi výkonného výboru zašle všem zúčastněným prezident klubu).  
 
Text odpovědi: 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.  
 



Dále se omlouváme za stanovisko kolegy Jiřího Hrnčíře, které vyjádřil 
v emailu ze dne 5.10.2004 a zároveň se od tohoto stanoviska 
distancujeme.  
  Se sportovním pozdravem a přáním pěkného dne Petr 
Souček, Jana Konečná a Jaroslav Musil 
“ 

8. Zimní sezóna 
− Hodiny v kolovratské tělocvičně: 

i. Úterý 19:30 – 21:00  úterní nohejbal (Petr Souček, Kamil 
Konečný, Tonda Pastorek, Martin Česák, Jiří Hrnčíř st., Michal 
Keselica tzn. 6 ks => 295,- Kč * 1,5 hod. = 442,50Kč; /6 = 
73,75Kč => výše předplatného pro předplatitele: 75,- Kč, pro 
náhradníky: 90,- Kč.) 

ii.  Pátek 21:00 – 22:30  páteční nohejbal (Petr Souček, Kamil 
Konečný, Jiří Hrnčíř st., Jarolím Horáček, Ladislav Rídl, Michal 
Keselica tzn. 6 ks => 295,- Kč * 1,5 hod. = 442,50Kč; /6 = 
73,75Kč => výše předplatného pro předplatitele: 75,- Kč, pro 
náhradníky: 90,- Kč.) 

iii.  Neděle 18:00 – 20:00 nedělní volejbal (Jana Konečná, Kamil 
Konečný, Petr Souček, Jarda Musil, Lucka Musilová, Petr Majer, 
Radana Ilčenková, Tonda Pastorek, Irča Reichlová, Jarda Reichl, 
Kuba Kostelecký, Pavlína Kopecká, Pavel Pisk; náhradníci - Josef 
Lottes tzn. 13 ks => 295,- Kč * 2,0 hod. = 590,-Kč; /13 = 
45,50Kč => výše předplatného pro předplatitele: 50,- Kč, pro 
náhradníky: 60,- Kč.) 

9. Podzimní výroční schůze 
− Termín sobota 13.11.2004 17:30, Kolovratská Rychta 
− Pozvánka viz. 04_CS_02_pozvanka.doc 
− Občerstvení: 1 nápoj z nabídky (káva, čaj, minerálka, pivo, …) a 1 

chlebíček 
− pozvánky v emailové verzi zašle prezident klubu, v papírové formě 

zajistí Jana Konečná 
− rozdělení prací:  

i. zpráva o činnosti klubu – zajistí Petr Souček 
ii.  finanční zpráva – zajistí Jana Konečná 

iii.  příprava rozpočtu – zajistí Jana Konečná ve spolupráci s ostatními 
členy VV 

iv. plán činnosti – zajistí Jarda Musil 
10. Příprava změn stanov našeho klubu 
11. Další schůze výkonného výboru bude ve středu 3. listopadu 2004 od 19:00 

 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 6. října 2004 


