
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Termín: 
úterý 4. ledna 2005 21:00 -  23:30

Účast : 
Souček Petr, Ing.
Konečná Jana, Ing.
Musil Jaroslav
Majer Petr

Omluven:

Hosté: 

Výkonný výbor rozhodl : 
1. Turnaj v Bowlingu „O pohár prezidenta klubu“

− Na Vojkově zamluveny 2 dráhy
− Termín: Sobota 15. ledna od 18:00 do 21:00
− Cena za hodinu a dráhu 340,- Kč tzn. celkem 2 040,- Kč
− Email s upomínkou zašle Všem členům klubu – zajistí Petr Souček
− Účast potvrdili: Souček Petr, Musil Jaroslav, Musilová Lucka, Majer

Petr, Ilčenková Radana, Suchánek Luděk, Suchánková Ivana, Konečný
Jiří, Konečná Marie, Konečný Kamil, Konečná Jana, Kopecká Pavlína

− Startovné stanoveno na 200,- Kč na hrající osobu
− 2ks pohár (putovní velký a neputovní malý) budou zakoupeny v max.

ceně 1 500,- Kč. Text na velký pohár: 1. řádek: „Putovní pohár
prezidenta klubu“, 2. řádek: „MAESTRO CLUB Kolovraty“. Text na
malý pohár: 1. řádek: „Bowlingový turnaj“, 2. řádek: „1. ročník“, 3.
řádek: „2005“ - zajistí Jana Konečná

− Diplomy (3ks) + herní systém – zajistí Petr Majer
− viz. http://www.bownling-vojkov.cz 

2. Přátelský zápas ve volejbale s s.k. Kolovrátek
− Termín: Neděle 16. ledna 2005 12:00 – 14:00
− Účast našich členů zjistí Jana Konečná a podle toho domluví podrobnosti

s Alenou Kociánovou
3. Přátelský zápas ve volejbale se s.k. Sporťáci Mnichovice

− S s.k. domluví termín Petr Majer
4. Redakční uzávěrky Kol. měsíčníku a Kol. zpravodaje.

− Termíny uzávěrek Kol. zpravodaje
• 5.3.2005 – 1/2005 – článek zajistí Jaroslav Musil
• 28.5.2005 – 2/2005
• 3.9.2005 – 3/2005
• 26.11.2005 – 4/2005

− Termíny uzávěrek Kol. měsíčníku
• Vždy k 24. v měsíci



5. Článek do časopisu „Patriot“
− 23. prosince proběhla schůzka s p. Mgr. Petrem Sudou
− Článek je možno bezplatně uveřejnit v časopisu. Článek je nutné zaslat

na adresu redakce@region.cz.
− Článek zajistí Jaroslav Musil na téma „představení klubu, nábor, …“,

cca. ¼ strany A4 (12pt)
− Petr Majer zjistí termíny uzávěrek časopisu

6. Článek do časopisu „Říčanský kurýr“
− Pokusí se zajistit Petr Majer článek do nějakého čísla, minimálně zjistí

podmínky pro zveřejnění
7. 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
− tvorba nových webových stránek pomocí redakčního systému – na této

věci pracuje Petr Souček
8. Webové stránky www.kolovraty.cz

− Zažádáno emailem o přeřazení (případně o duplicitní zařazení) do
rubriky „Sport“ („Sport / Sportovní kluby“) našeho klubu „MAESTRO
CLUB Kolovraty“

− Dne 2.12.2004 nám přišla odpověď od p. Bartoše 
„----- Original Message ----- 
From: Bartošovi 
To: Petr Souček 
Cc: Kolovraty Infocentrum 
Sent: Thursday, December 02, 2004 4:47 AM
Subject: Re: Zarazeni do kategorie
Predavam Vas pozadavek dale. Petr Bartoš, Praha – Kolovraty,
petr.bartos@sxg.cz
 
----- Původní zpráva ----- 
Od: Petr Souček 
Komu: Bartoš Petr 
Kopie: vv@maestroclub.cz 
Odesláno: 2. prosince 2004 0:13
Předmět: Zarazeni do kategorie

Dobry den,
chtel bych se zeptat, jestli by bylo mozne zaradit na webove stranky
http://www.kolovraty.cz odkaz na nas sportovni klub "MAESTRO CLUB Kolovraty"  
--- http://www.maestroclub.cz do sekce "Sport" pripadne "Sport / Sportovni kluby"
(nejlepe do obou) a v sekci "Organizace" zmenit nas nazev na spravny
"MAESTRO CLUB Kolovraty"   s odkazem http://www.maestroclub.cz 
Dekuji a jsem s pozdravem Ing. Petr Souček, prezident MAESTROCLUBU
Kolovraty
ps. kopii zadosti posilam clenum vykonneho vyboru naseho obcanskeho sdruzeni“

− Do dnešního dne naše žádost nebyla vyřízena. Zašleme dotaz
s upomínkou – zajistí Petr Souček

9. Zimní sezóna
− Tělocvična v Uhříněvsi – „Lidový dům“ zaplatíme do konce února 2005

(8x 300,- Kč = 2 400,- Kč)
10. Příprava změn stanov našeho klubu



− Koncept nových stanov zajistí Petr Majer
11. Nákup sportovních potřeb

− Objednáno dne 25.11.2004 u firmy GALA a.s.
i. Objednávka: 

KS04660 kabela volleyball - 6 míčů 1 335 335
ii.  Zásilka s nedodanou kabelou došla dne 3.11.2004

− Objednáno dne 24.11.2004 u firmy Pokorný sítě s.r.o.
i. Objednávka:

nohejbalová síť "NOHEJBAL standard - mat.PA, 3 mm", 1 kus, cena bez daně
1690 Kč, cena s daní 2011,10 Kč.

ii. Zásilka bude expedována 4. ledna 2005
12.  Kontrola majetku

− Inventarizace míčů bude provedena v neděli 9. ledna 2005 (zakoupení
dalších kabel na míče)

13. Vánoční besídka členů MAESTRO CLUBU
− proběhla

14. Schválení členských příspěvků na rok 2005
− 50,- Kč na rok 2005

15. Odevzdání členské základny na PTU
− Zajistí Jana Konečná do 17. ledna 2005

16. Funkční požitky – systém vyúčtování. 
− zajistí Petr Majer

17.  Nohejbalová síť – zapůjčení sportovcům, kteří chodí před námi v úterý
− Za cca. 400,- Kč na sezónu (případně členství v klubu)

18.  Emailová žádost Jakuba Kosteleckého ze dne 3. ledna 2005
− Text emailu: 

„----- Original Message ----- 
From: "Jakub Kostelecky" <jakub.kostelecky@pecny.cz>
To: <soucek@maestroclub.cz>
Sent: Monday, January 03, 2005 10:40 AM
Subject: Maestroklub a o.b.

> Ahoj prezindente,
> v souvislosti s pripravami treninku (prip. zavodu) v orientacni chuzi
> resp. behu (dle uvazeni zucastnenych) jsem se nabidl, ze pripravim to
> nejzakladnejsi tj. mapu. Na to je treba opatrit podklady a pri jejich
> opatrovani (napr. leteckych snimku) se nemohu vyhnout zmince o klubu.
> Proto bych chtel mit jasno, zda mohu v teto veci psat za klub, ci zda to
> budeme resit jinak. Privital bych, kdyby zalezitost bylo mozno projednat
> na nejblizsi schuzce vykonneho vyboru, neb pripravne prace vhodne pro
> zimni obdobi zaberou hodne volneho casu a ten, jak znamo chybi nam vsem
> :-).
> 
> Ahoj
> Jakub
> 
> P.S. Pripadne financni zavazky by byly projednany predem, v teto fazi
> predpokladam, ze budou vyreseny cestou sponzoringu :-).
> P.P.S. pocitam, ze klic od telocvicny v Uhrinevsi dodam nejpozdeji ve
> ctvrtek, i kdyz treninku se muj palec stale odmita zucastnit a bez nej to
> nejde...“



− Petr Souček zplnomocní Jakuba Kosteleckého jednáním jménem klubu
ve věci „Přípravy mapových podkladů pro orientační běh pořádaným
sportovním klubem“. (s výjimkou přijímání finančních závazků
převyšujících částku 1000,  Kč)

− Odpověď na žádost zašle J. Kosteleckému Petr Souček emailem
19. Další schůze výkonného výboru bude v pondělí 17. ledna 2005 od 19:00

Zapsal : Petr Souček

V Praze dne 4. ledna 2005


