
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Termín: 
Neděle 20. března  2005 10:00 – 17:30

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

Omluven:

Hosté: 
Ilčenková Radana

Výkonný výbor rozhodl : 
1. Nové stanovy sportovního klubu

− Projednávána nová verze stanov sportovního klubu, jejichž znění budeme
předkládat ke schválení na následující členské schůzi, viz. příloha

2. Řádná členská schůze
− Termín: 30. dubna 2005
− Pozvánka viz. příloha
− Kandidáti na členství v kontrolní komisi: Reichlová Irena, Kostelecký

Jakub, Pastorek Antonín, Konečný Kamil, Musilová Lucie (prodiskutovat
s kandidáty jejich případnou kandidaturu), zajistí: Petr Majer, termín: 1.
dubna 2005

− Doplnění výkonného výboru: kandidátem výkonného výboru pro doplnění
výkonného výboru je Ilčenková Radana (kandidát se svou kandidaturou
souhlasí)

− Výroční zpráva o činnosti klubu v roce 2004, zajistí: Petr Souček, termín:
25. dubna 2005

− Zpráva o hospodaření a majetku, zajistí: Jana Konečná, termín: 25. dubna
2005

− Kontrolní zpráva, zajistí: Kamil Konečný, termín: 25. dubna 2005
− Občerstvení: 2ks chlebíček (šunkový a sýrový) pro 20 osob
− Pozvánky zaslat: zajistí Petr Souček, termín: 31.3.2005

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



3. Přátelský zápas ve volejbale se s.k. Sporťáci Mnichovice
− Proběhl dne 19.3.2005 19:00 – 21:00 hod v Mnichovicích (areál Šibeniční

vrch)
− Zvítězili jsme 3:1 (16:25, 25:17, 25:22, 25:17) v sestavě Souček Petr, Pisk

Pavel, Pastorek Antonín, Majer Petr, Ilčenková Radana, Konečná Jana,
Kopecká Pavlína 

− Do klubové kroniky napsat krátký článek – zajistí Radana Ilčenková, termín:
31.3.2005

4. 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

5. Článek do časopisu „Patriot“
− článek odeslán do redakce dne 15.3.2005
− zatím bez reakce

6. Článek do časopisu „Říčanský kurýr“
− článek odeslán do redakce dne 15.3.2005
− článek byl redakčně upraven a vyjde v dubnovém čísle Říčanského kurýra,

které vychází a je distribuováno ve dnech 1. – 3. dubna 2005, viz. příloha
7. Internetové stránky našeho klubu

− Splněno
− Provedeme přesun finální verze stránek na adresu

http://www.maestroclub.cz , zajistí Petr Souček, termín: 23. března 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
• Celkem …. 4 980,- Kč + 100,- Kč poštovné

ii. Zásilka přišla dne 18.3.2005 v celkové ceně 5 080,- Kč
9. Orientační běh v okolí Ondřejova

− Podrobněji viz. zápis ze schůze výkonného výboru ze dne 7.3.2005
10. Letní sezóna 2005

− Volejbal:
i. Antukové kurty volejbalového oddílu TJ Uhříněves

• Dle sdělení p. Šebesty můžeme počítat s termínem: neděle
18:00 – 20:00 za stejných podmínek jako v loňském roce

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 

iii. Kontaktování Ing. Habarta a následný výběr sportoviště pro letní
sezónu na nohejbal, zajistí Petr Souček, termín: 31.3.2005

11.  Klubová trička, čepice a čelenky
− Na základě emailové poptávky vybrána firma Tomprint

(http://www.tomprint.cz)
− Trička:

i. Barva bílá s modrým lemováním na rukávech
ii. Logo klubu na levém prsu ve velikosti 8x5cm

iii. Nápis „www.maestroclub.cz“ vzadu pod límečkem o výšce 1cm
v černé barvě

iv. Velikost: XL (pánská), L (dámské)
v. Vyhotovit vzory v 1+1ks, termín: 30. dubna 2005

vi. Na členské schůzi udělat poptávku mezi členy => následně zajistit
výrobu

− Čepice, kloboučky:
i. Barva modrá

ii. Logo klubu na přední části ve velikosti 6x4cm
iii. Vyhotovit vzory v 1+1ks, termín: 30. dubna 2005

− Čelenky:
i. Barva modrá
ii. Nápis „www.maestroclub.cz“ vepředu o výšce stanovené výrobcem

v bílé barvě
iii. Vyhotovit vzor v 1ks, termín: 30. dubna 2005

− Zajistí: Jaroslav Musil, termín: 7.4.2005
12. 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

13. Zjistit možnost zakoupení sportovních potřeb se zajištěním množstevních slev
− Sportovní obuv, zajistí: Radana Ilčenková, termín: 30.4.2005

14. Valná hromada PTU
− Termín: 17.5.2005



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

Za jakých podmínek? …)
− Sestavit pravidla a podmínky pro sponzory (na webové stránky do sekce

„Naši sponzoři“) – zajistí Petr Majer, termín: 31.3.2005
− Sestavit smlouvu o reklamě – zajistí Petr Majer, termín: 31.3.2005

16.  Možnost zřízení živnostenského listu na provozování nákupu a prodeje
sportovních potřeb

− Zjištění potřebných dokladů a další podrobnosti – zajistí Jana Konečná,
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. Účetní závěrka
− Zasláno na PTU dne 11.3.2005

19. Členské legitimace
− Velikost: standardní platební karta
− Provedení: plastová karta od firmy www.cardhouse.cz 
− Grafický návrh: zajistil Petr Majer, viz. příloha
− Cenové relace: dořeší Petr Majer, termín: do 31.3.2005
− Fotografie členů – zajistí Petr Souček, termín: do 30.4.2005

20. Tělocvičny v Uhříněvsi
− Možnost využívání (volné hodiny, cena) v ostatních tělocvičnách

v Uhříněvsi 
i. u ZŠ Vachkova – cena 400,- Kč / 1 hodinu, p. Šturmová 267713439,

beznadějně plno, na další sezonu se ptát v červnu, zda-li se neuvolní
nějaká hodina.

ii. u ZŠ Bří Janusů – cena 300,- Kč / 1 hodinu, tel. 267710828,
beznadějně plno, na další sezonu se ptát v květnu až červnu, zda-li
někdo neodřekne. Otvírací doba Po-Pá, Ne. Otevřeno do 22 hod.

21. ZOOadopce
− Příspěvek na Dikobraze srstnatonosého (2 150,- Kč) a Leguána

nosorohého (1 150,- Kč)
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,-
− Příspěvek na adopci zaslán na účet ZOO dnes tj. 20.3.2005, následně

obdržíme certifikát o adopci a další dokumenty a bude nám k výběhu
umístěna cedulka s naším logem

22.  Letní voda 2005
− Termín: pátek 15. července – neděle 24. července 2005
− Pozvánky: zajistí Petr Souček, termín 31.3.2005
− Výběr řeky necháme na pozdější termín (podle stavu vody, počasí, …)

23. Informační dopis všem členům
− Letní voda 2005
− Nové stanovy
− Společenský ples ve spolupráci s ČZS ZO Kolovraty
− ZOOadopce
− Možnost zřízení emailové adresy jmeno.prijmeni@maestroclub.cz 
− Nové členské průkazy
− Zajistit fotografie od všech členů klubu
− Pozvánka na členskou schůzi
− Nové webové stránky

24. Společenský ples v plesové sezóně 2006
− Na základě usnesení výroční schůze ČZS ZO Kolovraty jsme se zavázali ke

spolupořádání společenského plesu ve spolupráci s ČZS ZO Kolovraty (za
MAESTRO CLUB Kolovraty domluvil na schůzi Petr Majer)

− Bližší informace domluvíme na společné schůzce výkonného výboru
MAESTRO CLUBU Kolovraty a základního výboru ČZS ZO Kolovraty ve
3. čtvrtletí roku 2005

25. Další schůze výkonného výboru bude 25.4.2005 od 19:00

Zapsal : Petr Souček

V Praze dne 20. března 2005


