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ADRESÁT:     

Předseda TJ Sokol Kolovraty 
Ing. Michal Habart 
K vrb ě 522/8 
103 00 Praha 10 - Kolovraty 

 

Vaše značka:  Naše značka:  Vyřizuje:   V Praze dne: 
 -  2005/0102/PS  Souček 604 695 462  27. ledna 2005 
 
 
Věc : Informace k využívání antukového kurtu (u fotbalového hřiště) TJ Sokolu 
Kolovraty v letní sezóně 2005 
 

Vážený pane předsedo, 
nejdříve bych Vám rád poděkoval za spolupráci v roce 2004, kdy jsme měli od Vašeho 

sportovního sdružení pronajatý antukový kurt u fotbalového hřiště. Kurt jsme využívali na 
nohejbal ve dvou termínech (středa 18:00 – 20:00, pátek 18:00 – 20:00) v období květen – 
září na základě vzájemné smlouvy ze dne 4. května 2004. Rádi bychom na tuto spolupráci 
navázali i v letošním roce.  

Na podzim roku 2004 se zástupci našeho klubu zúčastnili jednání s MČ Praha – 
Kolovraty, na kterém se řešila výstavba nového sportoviště (mezi areálem tenisových kurtů, 
fotbalovým hřištěm a „Vilovou čtvrtí“). Zde jsme se dozvěděli, že stavebními pracemi bude 
zasažen i stávající areál fotbalového hřiště. Vzhledem k tomu, že i přes ujištění nám nebyla ze 
strany MČ Praha – Kolovraty zaslána projektová dokumentace, respektive dokument se 
zakresleným umístěním výše uvedeného sportoviště, nevíme v jakém rozsahu bude fotbalový 
areál zasažen.  

Chtěl bych se proto zeptat, jestli plánujete provoz antukového kurtu v letní sezóně 
2005 a v jakém rozsahu? Měli bychom opět zájem využívat kurt dva dny v týdnu po dvou 
hodinách na nohejbal. Rezervaci hřišť pro letní sezónu řešíme dost s předstihem, abychom 
měli možnost reagovat na případné problémy s pronájmem.  
 
    S pozdravem 
   
     Ing. Petr Souček 
        Prezident MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
 
Osobní kontakty:  
 Ing. Petr Souček, Mírová 3/90, 103 00 Praha 10 – Kolovraty  

+420 604 695 462, +420 26771 0772 
soucek@maestroclub.cz  


