
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

Pondělí 7. března  2005  19:00 – 0:15 
 
Účast :  

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

Omluven: 
Musil Jaroslav 

 
Hosté:  

Radana Ilčenková (20:30 – 22:00) 
 

Výkonný výbor rozhodl :  
1. Přátelský zápas ve volejbale se s.k. Sporťáci Mnichovice 

− Termín:  neděle 20. února 2005 13:00 – 16:00, Kolovratská tělocvična 
− Sestava: Souček Petr, Majer Petr, Musil Jaroslav, Ilčenková Radana, 

Reichlová Irena, Kopecká Pavla, Konečná Jana, Kostelecký Jakub 
− Výsledek: prohráli jsme 1:3 na sety 
− Odveta se bude konat ve Stránčicích dne 19.3.2005 19:00 – 21:00 hod 

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

• 5.3.2005 – 1/2005 – článek do zpravodaje dávat nebudeme 
• 28.5.2005 – 2/2005 
• 3.9.2005 – 3/2005 
• 26.11.2005 – 4/2005 

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

3. Článek do časopisu „Patriot“ 
− článek (viz. příloha) připraven k zaslání (připravil Jaroslav Musil) do 

redakce – zajistí Petr Majer 
4. Článek do časopisu „Říčanský kurýr“ 

− článek připraven k zaslání do redakce (stejný jako do časopisu Patriot) – 
zajistí Petr Majer 

5. Internetové stránky našeho klubu 
− 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 
− grafický návrh záhlaví – zajistí Petr Majer, termín: 11.3.2005 

6. Zimní sezóna 



− Tělocvična v Uhříněvsi – „Lidový dům“ zaplacena do 15. dubna 2005 – 
Splněno! 

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

8. Nákup sportovních potřeb 
− Objednáno dne 6.3.2005 u www.polysport.cz 

i. Objednávka: 
• 3ks ... 3kg kožený, šitý 390,- Kč 
• 3ks ... 4kg kožený, šitý 440,- Kč 
• 7ks .... Kondiční zátěž, 2 x 0,5kg, 135,- Kč 
• 7ks .... Kondiční zátěž, 2 x 1,0kg, 165,- Kč 
• 2ks .... Kondiční zátěž, 2 x 1,5kg, 195,- Kč 

9. 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 – snímky přišly 28.2.2005 a 
byly předány J. Kosteleckému ke zpracování. 

10. 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 Čelákovicích – cena cca. 100,- Kč za hodinu, možné 

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

− Nohejbal: 
i. Kurt „Na Parkáně“ s umělým povrchem 

• Od Mgr. P. Bednáře nám byla nabídnuta sleva 20% 
z předplatného na celou sezónu tzn. cena 1 hodiny vyjde na 
140,- Kč z původních 175,- Kč (pro kluby a předplatitele) 

ii.  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  

11.  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, …) 

12. Sponzorský dar 



− Od fyzických osob:  
i. Horáček Jarolím (1000,-Kč) – Splněno! 

13. 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 

14. 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.  Zboží došlo ve dvou dodávkách (17.2. a 28.2.), zboží bylo předáno 
jednotlivým členům 

15.  Valná hromada PTU 
− Termín: 17.5.2005 

16. Reklama 
− Rozmyslet možnost zajištění sponzorských darů (Co sponzorům nabídnout? 

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

17.  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 

18. Daňové úspory 
− Předáno ke kontrole VV 

19.  Účetní závěrka 
− Zajistí Jana Konečná, termín: do 14.3.2005 

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

15.3.2005 
− Cenové relace: zajistí Petr Majer, termín: do 15.3.2005 

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

− Termín: 28.2.2005 18:00 
− Za MAESTROCLUB Kolovraty se zúčastnil Petr Majer 
− Petr Majer informoval o průběhu schůzky. Zejména o bodech: Otevření 

třídy na ZŠ s rozšířenou výukou TV (fotbal, tenis, floorball, …), Otevření 
mládežnického oddílu naším klubem, … 

22.  Placení předplatného a členských příspěvků 
− MAESTROCLUB Kolovraty => TJ Uhříněves 

i. Funguje bezhotovostní styk 
− MAESTROCLUB Kolovraty => Kolovratská tělocvična (Alena Kociánová) 

i. Hotově 



ii.  Možno platit bezhotovostním převodem na základě vystavěné faktury 
− Členové => MAESTROCLUB Kolovraty 

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

• Převodem z účtu – tuto variantu budeme preferovat 
23. TJ Uhříněves – volejbalový oddíl 

− Schůzka p. Šebesty se zástupci našeho sportovního klubu (Petr Souček, Petr 
Majer, …) proběhla dne 3. března 2005 

− Výsledky jednání:  
i. Tělocvična „Lidový dům“ v Uhříněvsi – TJ Uhříněves nechce nadále 

provozovat, uvažuje se o pronajmutí některému oddílu (volejbal) 
nebo externí instituci, předpokládaný termín:  od začátku zimní 
sezóny 2005/06, v případě zajišťování pronájmu externí institucí se 
předpokládá zvýšení nájmu ze současných 200,- Kč / 1 hodinu. 

− Na základě výsledků jednání se pokusíme zjistit možnost využívání (volné 
hodiny, cena) v ostatních tělocvičnách v Uhříněvsi (u ZŠ Vachkova, u ZŠ 
Bří Janusů) – zajistí Jana Konečná, termín: 15. března 2005 

24. ZOOadopce 
− Příspěvek na Dikobraze srstnatonosého   

Přihonský Pavel  200,-   28.2. převodem na účet 
Součková Květa  100,-   28.2. převodem na účet 
Souček Miroslav  100,-   28.2. převodem na účet 
Souček Petr a Jirka  400,-   28.2. převodem na účet 
Konečný Kamil a Jana  400,-   28.2. převodem na účet 
Konečný Jiří a Marie  400,-   1.3. převodem na účet 
Majer P., Ilčenková R.  400,-   1.3. převodem na účet 
Suchánek Luděk a Iva  300,-   2.3. převodem na účet 
Reichlova Irena             200,-      3.3. převodem na účet 
Kostelecky Jakub         200,-      3.3. hotově 
Kopecká Pavlína          200,-       3.3. hotově 
Musil Jarda a Lucka 400,-  7.3. převodem na účet 
-------------------------------------- 
Celkem (zatím k 7.3.)      3 300,- 

− ZOOadopce na Dikobraze srstnatonosého 
(http://www.zoopraha.cz/lexikon.php?i=137) je 2 000,- Kč 

− Vzhledem k tomu, že členové zaslali více finančních prostředků než jsme 
očekávali, tak výkonný výbor rozhodl, že adoptuje rovněž Leguána 
nosorohého (http://www.zoopraha.cz/lexikon.php?i=259) za 1 000,- Kč 

− S vyplněním formuláře k ZOOadopci počkáme do 14.3.2005. Vyplnění 
formuláře (s otázkou o možnosti vložení loga klubu do informační tabulky, 
přebytek peněz bude rozdělen mezi dva adoptované svěřence rovnoměrně) 
zajistí Jana Konečná, termín: 20.3.2005 

25.  Letní voda 2005 
− Termín: pátek 15. července – neděle 24. července 2005 
− Pozvánky: zajistí Petr Souček, termín 15.3.2005 
− Výběr řeky necháme na pozdější termín (podle stavu vody, počasí, …) 



26.  Výroční členská schůze 
− Zvažujeme dva termíny: sobota 30. dubna 2005 a sobota 14. května 2005 od 

18:00 
− Salónek v Kolovratské Rychtě zajistí Jana Konečná, termín: 15.3.2005 
− Občerstvení: 2ks chlebíček (šunkový a sýrový) pro 20 osob 
− Pozvánky zaslat:  

i. starosta MČ Praha – Kolovraty – p. Ing. Marek Ovečka, 
starosta@kolovraty.cz  

ii.  TJ Sokol Kolovraty – p. Ing. Michal Habart 
iii.  Sport Kolovraty – pí Hana Vlastníková 
iv. s.k. Kolovrátek – pí Mgr. Alena Kociánová 
v. SDH Praha – Kolovraty – p. Jiří Beneš 

vi. Sporťáci Mnichovice – p. Ing. Petr Schneider, 
petr.schneider@ricany.cz  

vii.  TJ Uhříněves, Volejbalový oddíl – p. Libor Šebesta, posta@volejbal-
uhrineves.cz, praha@opz.cz   

27.  Další schůze výkonného výboru bude v neděli 20. března 2005 od 10:00 
 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 7. března 2005 


