
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

Pondělí 14. února 2005  19:00 – 1:15 
 
Účast :  

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

Omluven: 
 
Hosté:  

Radana Ilčenková (21:05 – 23:00) 
Jiřina Součková (22:00 – 23:00) 
 

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

− Splněno! 
2. Přátelský zápas ve volejbale s s.k. Kolovrátek 

− Splněno! 
3. Přátelský zápas ve volejbale se s.k. Sporťáci Mnichovice 

− Termín:  neděle 20. února 2005 13:00 – 16:00, Kolovratská tělocvična 
− Předpokládaný začátek: 13:30 
− Předpokládaná sestava: Souček Petr, Majer Petr, Musil Jaroslav, 

Ilčenková Radana, Reichlová Irena, Kopecká Pavla, Konečná Jana, 
Kostelecký Jakub (příchod 14:00) 

− Rozhodčí: Kamil Konečný (domluví Jana Konečná, termín do 
19.2.2005) 

− Platbu za pronájem tělocvičny – 3 hodiny zaplatí náš klub (3 x 295,- Kč 
= 885,- Kč) 

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

• 5.3.2005 – 1/2005 – článek zajistí Jaroslav Musil, termín do 
28.2.2005 

• 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: 28.2.2005 

− 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, termín: 15.3.2005 
8. Webové stránky www.kolovraty.cz 

− Splněno! 
9. Zimní sezóna 

− Tělocvična v Uhříněvsi – „Lidový dům“ zaplatíme do konce února 2005 
(8x 300,- Kč = 2 400,- Kč) – Splněno! 

− Tělocvična v Uhříněvsi – „Lidový dům“ zaplatíme do konce 15. dubna 
2005, zajistí Jana Konečná, termín: do 28.2.2005 

10. Příprava změn stanov našeho klubu 
− Koncept nových stanov – zajistí Petr Majer, Termín: 31.3.2005 

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 
iii.  Splněno! 

12. Kontrola majetku 
− Inventarizace míčů byla provedena v neděli 9. ledna 2005 

i. Splněno! 
− zakoupení dalších kabel na míče 

i. zakoupení 2ks kabel na míče na 4ks, 1ks tlakoměr a 1ks hustilka 
– přišly 4.2.2005, cena: cca 1000,- Kč, Splněno! 

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) 

− Problém trvá, bez reakce 
14. Funkční požitky – systém vyúčtování.  

− Splněno! 
15. 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 dal sponzorský dar ve výši cca. 4 000,- Kč – 
smlouva podepsána dne 6.2.2005 

16. Letní sezóna 2005 
− Volejbal: 

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

20:00, podmínky (cena, …) – p. Šebesta v telefonickém 
rozhovoru konstatoval, že naše spolupráce může 



pokračovat, pronájem kurtů je plně v kompetenci 
volejbalového oddílu TJ Uhříněves 

ii.  Pro čtvrteční trénink se pokusit zajistit beach-volejbalové hřiště  
• hřiště v Mnichovicích (Sporťáci Mnichovice) – cena cca. 

200 – 350,- Kč za hodinu, nabídku jsme s díky odmítli 
• hřiště v Čelákovicích – cena cca. 100,- Kč za hodinu, 

možné volné termíny pro naše tréninky zajistí Petr Majer, 
termín: do 31.3.2005 

− Nohejbal: 
i. Antukový kurt TJ Sokol Kolovraty 

• Zjistit možnost hraní v letní sezóně (problémy se stavbou 
nového sportoviště) 

• 27. ledna zaslán dopis předsedovi TJ Sokol Kolovraty Ing. 
Habartovi ohledně možnosti další spolupráce v roce 2005, 
na dopis zatím nebylo odpovězeno, dopis je přílohou 
zápisu 2005_01_02_Pes_dopis_TJ_Sokol_Kolovraty.doc 

17.  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 

− Poptávka: trička střih, logo – viz. výše, cca. 10 (dámský střih XL) + 10ks 
(pánský střih XL), čepice, kloboučky (logo),  čelenky (webová adresa) – 
zjistí zejména cenu, zajistí Jaroslav Musil, termín: 28.2.2005 

− Posléze kontaktovat emailem členy, kdo si zakoupí reklamní materiály 
(trička, čelenky, …) 

18.  Geodetický turnaj 21.10.2004 
− Splněno! 

19. Sponzorský dar 
− Od fyzických osob:  

i. Horáček Jarolím (1000,-Kč) – zajistí Petr Souček, termín: do 
28.2.2005 

ii.  Kostelecký Jakub (4000,- Kč) – Splněno! 
− Od právnických osob:  

i. Hermo s.r.o. (3000,- Kč) – peněžní dar přišel na b.ú. – Splněno! 
− Sestavit smlouvu o poskytnutí daru – Splněno! 

20.  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 

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

− MOIRA – funkční prádlo 
i. Slevu ve výši 5% z velkoobchodního ceníku pro členy klubu 

zajistila Jana Konečná 
ii.  Členové klubu si objednali zboží ve výši 12 678,- Kč 

iii.  Objednávka odeslána faxem v pátek 11.2.2005, termín dodání: 
cca 3 týdny 

22.  Školení pro ekonomické pracovníky – organizováno PTU 
− Splněno!  
− 17.5.2005 proběhne valná hromada PTU (předběžný termín) 

23. 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 
− Splněno!  

24.  Reklama 
− Rozmyslet možnost zajištění sponzorských darů (Co sponzorům 

nabídnout? Za jakých podmínek? …) 
− Sestavit smlouvu o reklamě – zajistí Petr Majer, termín: 31.3.2005 

25.  Bonus za účast na trénincích 
− Např. při 80% účasti bude mít slevu na hodinu 
− Měsíc zdarma bude platit pouze pro lidi, kteří mají určitou účast 

26. Revize zápisů ze schůzí výkonného výboru  
− Tímto dnem se ruší následující body: 

i. Bod č.5 z členské schůze ze dne 16. listopadu 2001a nahrazuje se 
následujícím textem: „Výše plateb jednotlivých akcí pořádaných 
klubem bude stanovena na 100% celkových nákladů na osobu. 
Pro nečleny klubu bude stanovena přirážka ve výši 20%“ 

ii.  Bod č.6 z členské schůze ze dne 16. listopadu 2001 
iii.  Bod č.10 ze schůze výkonného výboru ze dne 24.4.2002 a 

nahrazuje se následujícím textem: „Výkonný výbor se schází 
zpravidla minimálně jednou měsíčně“ 

iv. Bod č. 9 ze schůze výkonného výboru ze dne 12.11.2003 
v. Bod č. 9 ze schůze výkonného výboru ze dne 8.4.2004 

− Ostatní body zůstávají nadále v platnosti. Připomínáme zejména platnost 
následujících bodů: 

i. Bod č. 12 ze schůze výkonného výboru ze dne 3.6.2002 tj. 
„Výkonný výbor se dohodl na následujícím motivačním prvku 
pro členy klubu k získání sponzorských darů. Člen MAESTRO 
CLUBU Kolovraty, který zajistí sponzorský dar, má právo na 
volné hodiny v tělovýchovných zařízeních pronajatých 



MAESTRO CLUBU Kolovraty, a to v hodnotě 10% z výše 
sponzorského daru. Tento bod nabývá účinnosti dnem 3.6.2002“ 

− Zajistil Petr Souček, Splněno! 
27.  Daňové úlevy 

− Zajistí Jana Konečná, termín: do 28.2.2005 
28.  Účetní závěrka 

− Zajistí Jana Konečná, termín: do 15.3.2005 
29.  Cena za hodinu úterního nohejbalu v kolovratské tělocvičně 

− Vzhledem k tomu, že se přihlásil sedmý předplatitel (Jiří Hrnčíř ml.), 
stanovujeme od 1.3.2005 nové ceny: předplatitelé (65,- Kč), ostatní 
(80,- Kč) 

30.  Členské legitimace 
− Velikost: standardní platební karta 
− Provedení: plastová karta / zalaminovaná karta 
− Grafický návrh: zajistí Petr Souček ve spolupráci s J. Lottesovou, termín: 

do 28.2.2005 
− Cenové relace: zajistí Petr Majer, termín: do 28.2.2005 

31. Pozvání na první setkání přátel fotbalu a všech, kdo pracují s dětmi 
předškolního a školního věku 

− Termín: 28.2.2005 18:00 
− Pozvání přišlo poštou od TJ Sokol Kolovraty dne 12.2.2005 
− Za MAESTROCLUB Kolovraty se setkání zúčastní dvojice Petr Souček 

– Petr Majer 
32.  Placení předplatného a členských příspěvků 

− MAESTROCLUB Kolovraty => TJ Uhříněves 
i. Funguje bezhotovostní styk 

− MAESTROCLUB Kolovraty => Kolovratská tělocvična (Alena 
Kociánová) 

i. Hotově 
ii.  Pokusíme se domluvit bezhotovostní styk – zajistí Petr Majer, 

termín: do 28.2.2005 
− Členové => MAESTROCLUB Kolovraty 

i. Hotově – tuto variantu se budeme snažit výrazně omezit 
ii.  Bezhotovostním převodem 

• Převodem z účtu – tuto variantu budeme preferovat 
• Inkasem – banka neumožňuje zadávání inkasa pomocí 

Internetu 
33. TJ Uhříněves – volejbalový oddíl 

− Zástupce p. Šebesta požaduje schůzku se zástupci našeho sportovního 
klubu 

− Navrhujeme termín ve čtvrtek před volejbalem od 19:00 dne 3. března 
2005, schůzky se zúčastní Petr Majer a Petr Souček. S p. Šebestou 
domluví Jana Konečná, Termín: 20.2.2005 

34. Volejbalové tréninky – čtvrtek 



− V uhříněveské tělocvičně se vyměnil zámek u vchodových dveří => 
předání nových klíčů proběhne následující čtvrtek, domluví Jana 
Konečná, termín: 16.2.2005 

35.  ZOOadopce 
36.  Letní voda 2005 
37.  Další schůze výkonného výboru bude v pondělí 7. března 2005 od 19:00 

 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 15. února 2005 


