
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

Pondělí 17. ledna 2005  19:00 – 22:45  
 
Účast :  

Souček Petr, Ing. 
Konečná Jana, Ing. 
Majer Petr 
 

Omluven: 
Musil Jaroslav 

 
Hosté:  

Ilčenková Radana 
 

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

− Zdárně proběhl 
− Výsledky viz. příloha 

„bowling_turnaj\bowling_vojkov_15012005_vysledky.xls“ 
− Vyhotovení štítku se jménem vítěze „2005 Petr Majer“ – zajistí Jana 

Konečná, termín: do 31.1.2005 
− Vyhotovení „Smlouvy o výpůjčce poháru“ – zajistí Petr Majer, termín: 

do 30.6.2005 
− Fotografie s výsledky umístit na webové stránky – zajistí Petr Souček, 

termín: 23.1.2005 
− Odezva kladná 

2. Přátelský zápas ve volejbale s s.k. Kolovrátek 
− Zdárně proběhl 
− Za náš tým nastoupili: Petr Souček, Pavlína Kopecká, Irena Reichlová, 

Petr Majer, Jana Konečná, Tonda Pastorek 
− Za tým s.k. Kolovrátek nastoupili: Alena Kociánová, Bohouš Stárek, 

Miroslav Kvaš, Irena Žáková, Ivo Hasalík, Michal „Skřítek“, (Jirka 
Kocián) 

− Výsledek: 3:1 (25:17, 22:25, 30:28, 25:22) jsme vyhráli 
− Mimo hlavní zápas jsme odehráli ještě dva tréninkové sety: 25:21, 25:11 
− Odezva kladná 

3. Přátelský zápas ve volejbale se s.k. Sporťáci Mnichovice 
− S s.k. domluví termín Petr Majer, termín do 31.1.2005 
− Některá sobota nebo neděle od 14:00 do 16:00 v druhé polovině února 

(12.,19.,26.2.) 
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 zaslat na adresu 

petr.majer@ricany.cz, který zajistí uveřejnění v časopise 
− Článek do březnového čísla zajistí Jaroslav Musil na téma „představení 

klubu, nábor, …“, cca. ¼ strany A4 (12pt), termín: 31.1.2005 
− Petr Majer zjistí termíny uzávěrek časopisu (20.1. pro únorové číslo) 

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

podmínky pro zveřejnění 
− Článek zaslat na adresu kuryr@ricany.cz a nebo 

j_cernohorsky@volny.cz, informovat Petra Majera, který zajistí 
zveřejnění, předpokládáme článek ve stejném rozsahu jako do časopisu 
„Patriot“ 

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 

− Odkaz na webové stránky MAESTRO CLUBU již visí na webových 
stránkách Kolovrat. Jsme zařazeni do několika sekcí (Občanská 
sdružení, Sport, Sport/Sportovní spolky) se základními informacemi o 
klubu 

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

(8x 300,- Kč = 2 400,- Kč) – zajistí Jana Konečná, termín: 21.ledna 2005 
10. Příprava změn stanov našeho klubu 

− Koncept nových stanov – zajistí Petr Majer, Termín: 28.2.2005 
11. Nákup sportovních potřeb 

− 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 přišla 6. ledna 2005 
12.  Kontrola majetku 

− Inventarizace míčů byla provedena v neděli 9. ledna 2005 
i. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly 

ii.  Příloha viz. „Inventurni_zapis_2004.doc“ – dodá Jana Konečná, 
termín: 22. ledna 2005 



− zakoupení dalších kabel na míče 
i. zakoupit 2ks kabel na míče na 4ks – zajistí Jana Konečná, termín: 

21. ledna 2005 
ii.  zakoupit 1ks tlakoměr a 1ks hustilka – zajistí Jana Konečná, 

termín: 21. ledna 2005 
13. Odevzdání členské základny na PTU 

− Odesláno mailem na PTU dne 15. ledna 2005 (problém s zahraniční 
členkou byl řešen ve spolupráci s programátorskou pí. Kubátovou) 

14. Funkční požitky – systém vyúčtování.  
− Všichni členové výkonného výboru byli seznámeni s povinností uvést 

funkční požitky za funkci ve výkonném výboru v základu daně podle §6 
zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
tedy podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob typu A 
případně typu B a to v termínu do 31. března 2005. 

15. Nohejbalová síť – zapůjčení sportovcům, kteří chodí před námi v úterý 
− Na nabídku nereflektováno. Splněno 

16. Orientační běh v okolí Ondřejova 
− Organizace: zajistit zapůjčení buzol (kompasů), map a organizačního 

týmu 
− Cíl akce: v první fázi „obejít trasu“ ve správném pořadí, v další fázi 

může přijít i běh. Při první akci se uvažuje ve startování ve dvojicích 
− Zajištění mapových podkladů  

i. Zajišťuje Jakub Kostelecký 
ii.  Území: Ondřejov a okolí 

iii.  Měřítko: 1:10 000 
iv. Výroba zabere cca. ½ roku – J. Kostelecký upřesní po zahájení 

mapování 
v. Využití podkladů: 

• Staré podklady (orientační mapa) 1:15 000, r. 1987 
• Základní mapa ČR 1:10 000 
• SMO5 1:5 000 (Státní mapa odvozená) 
• Letecké snímky 1:23 000 (barevné, r. 2004) 

vi. Značkový klíč 
• bude použit oficiální pro orientační běh 
• bude k dispozici v elektronické podobě před prvním 

„závodem“, nejspíše na našich webových stránkách 
vii.  Zajištění kontrol 

• Bude k dispozici voskovka (kvůli nerozmočení) a úkolem 
bude nakreslit nějaký symbol (určený až v místě kontroly) 

• Elektronické  
viii.  Vytvoření podkladů bude provedeno v elektronické podobě v SW 

Ocad (http://www.ocad.com/en/index.htm) od Hanse Steineggera 
ix. Termín „závodu“ 

• Podzim 2005: klubová soutěž, nejlépe více závodů, cílem 
akce bude vyzkoušet organizaci a orientaci v mapě :-) 



• Rok 2006: otevřená soutěž, pokusit se zajistit peníze od 
sponzorů, grant hl. m. Prahy např. „Celoměstské programy 
podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze pro rok 2005“ 
určené pro subjekty působící v oblasti sportu a 
tělovýchovy 

x. Zakoupení leteckých snímků v lokalitě Ondřejov a okolí 
(Ondřejov, Zvánovice, Mnichovice, Kostelní Střímelice) od firmy 
Argusgeo (http://www.argusgeo.cz) zajistí Jakub Kostelecký (cca. 
6 snímků), zaplatí MAESTRO CLUB Kolovraty 

xi. Jakub Kostelecký chce dát sponzorský dar ve výši cca. 2 000 – 
3 000 Kč 

• Jakuba Kosteleckého budeme kontaktovat až budeme mít 
připravenou smlouvu o poskytnutí sponzorského daru 

17.  Letní sezóna 2005 
− Volejbal: 

i. Antukové kurty volejbalového oddílu TJ Uhříněves 
• Zjistit možnost pokračování v termínu: neděle 18:00 – 

20:00, podmínky (cena, …) – zajistí Jana Konečná, termín: 
21. ledna 2005 

ii.  Pro čtvrteční trénink se pokusit zajistit beach-volejbalové hřiště 
(hřiště v Mnichovicích, hřiště v Čelákovicích), zjistit podmínky 
(cena, termín) – zajistí Petr Majer, termín: do 31. ledna 2005 

− Nohejbal: 
i. Antukový kurt TJ Sokol Kolovraty 

• Zjistit možnost hraní v letní sezóně (problémy se stavbou 
nového sportoviště), kontaktovat p. Habarta – zajistí Petr 
Souček, Termín: 15. únor 2005 

18.  Klubová trička 
− Střih: s límečkem, výstřih do „V“ s 3 až 4 knoflíčky, případně 

s rozparkem 
− Dvojí střih: dámský (projmutý, kratší) a pánský 
− Dvoubarevné: bílé s modrým lemováním (modrá barva bude respektovat 

klubové barvy viz. logo klubu) 
− Vlevo na prsou bude umístěno vyšité logo klubu ve velikosti cca. 6x4cm 

až 8*6cm 
− Vzadu pod límečkem bude vytištěn text „www.maestroclub.cz“ o výšce 

1cm v černé barvě 
− Dodavatele kompletní dodávky triček včetně vyšití a vytištění – zajistí 

Jaroslav Musil (zejména cenu, …), termín: 28.2.2005, průběžně bude 
informovat výkonný výbor 

19.  Geodetický turnaj 21.10.2004 
− Za pomoc při organizaci klub vydělal 400,- Kč 

20. Sponzorský dar 
− Od fyzických osob: Horáček Jarolím (1000,-Kč), Kostelecký Jakub 

(2000,-Kč – 3000,- Kč) 



− Od právnických osob: Hermo s.r.o. (3000,- Kč) 
− Sestavit smlouvu o poskytnutí daru – zajistí Petr Majer, Termín: 15. 

února 2005 
21.  Kulturní vyžití našich členů 

− Např. návštěva společné sauny, bazénu, ZOO, Botanické zahrady, 
divadla, …. Možnost celodenního výletu s doprovodným programem 
(oběd, prohlídka města) - rozmyslí všichni členové VV 

22. Zjistit možnost zakoupení sportovních potřeb (boty) se zajištěním množstevních 
slev 

23.  Školení pro ekonomické pracovníky – organizováno PTU 
− Zúčastnila se Jana Konečná 
− Jana Konečná přednesla získané informace (přechod na podvojné 

účetnictví) 
− 17.5.2005 proběhne valná hromada PTU (předběžný termín) 

24. Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví 
− Na základě zákona č. 668/2004 Sb. je umožněno neziskovým 

organizacím účtovat v jednoduché formě až do 31.12.2006 
− Naše občanské sdružení bude i v roce 2005 účtovat v jednoduchém 

účetnictví 
25. Revize zápisů ze schůzí výkonného výboru  

− Zajistí Petr Souček 
26. Další schůze výkonného výboru bude v pondělí 7. února 2005 od 19:00 

 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 17. ledna 2005 


