
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

Pondělí 18. dubna  2005  19:00 – 0:00 
 
Účast :  

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

Omluven: 
 
Hosté:  

Ilčenková Radana 
Musilová Lucie, Mgr. (do 21:30) 
 

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 

− Tato verze bude dále doplněna o následující body: 
i. Řešení hlavní a doplňkové činnosti klubu (ve vztahu k ŽL) 

ii.  Řešení funkčních požitků členů VV a KK 
− Tuto verzi zpracuje Petr Majer a zašle ostatním členům VV, termín: 

19.4.2005 (kopii zaslat na jiri.konecny@usmd.cz) 
2. Řádná členská schůze 

− Zaslat email s upomínkou: zajistí Petr Souček, termín: 25.4.2005 
− Termín: 30. dubna 2005 
− 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: 25. 
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 zaslány následujícím organizacím (emailem nebo klasickou 

poštou) 



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 

viii.  ZŠ Kolovraty - Mgr. Pavel Bednář bedly@doga.cz  
3. Přátelský zápas ve volejbale se s.k. Sporťáci Mnichovice 

− Do klubové kroniky napsala článek Radana Ilčenková viz webové stránky 
našeho klubu –  
http://www.maestroclub.cz/view.php?cisloclanku=2005032901  

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

• 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 vyšel v časopise Patriot 4/2005 
− článek je přílohou zápisu 

6. Článek do časopisu „Říčanský kurýr“ 
− článek vyšel v časopise Říčanský kurýr 4/2005 
− článek je přílohou zápisu 

7. Internetové stránky našeho klubu 
− Splněno! 
− Do administrátorské sekce přidán systém na sdílení dokumentů mezi členy 

vedení klubu 
8. Nákup sportovních potřeb 

− Medicinbaly a kondiční zátěže od firmy Polysport 
i. U medicinbalů po krátkém používání (cca. 10min) začaly praskat švy 

=> nutná reklamace 
ii.  4.4.2005 odeslány medicinbaly (3+3ks) + kondiční zátěž 1.5kg (1ks) 

zpět k reklamaci, zatím bez odezvy 
iii.  požadujeme vyměnit za kvalitnější medicinbaly s doplatkem cca. 

1 500,--Kč. 
9. Orientační běh v okolí Ondřejova 

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

− Volejbal (čtvrtek, neděle): 
i. Antukové kurty volejbalového oddílu TJ Uhříněves 



• Termín: neděle 18:00 – 20:00 (červen, červenec 19:00 – 
21:00), období: 1.5.2005 – 15.9.2005 

• Cenové podmínky (pokusit se domluvit placení předplatného 
ve dvou splátkách) a podepsání smlouvy, zajistí Jana Konečná 
ve spolupráci s Petrem Součkem, termín: 30.4.2005 

ii.  Beach-volejbalové hřiště v Čelákovicích  
• Termín: čtvrtek 19:00 – 21:00, období: 1.5.2005 – 15.9.2005 
• Cenové podmínky a podepsání smlouvy, zajistí Radana 

Ilčenková ve spolupráci s Petrem Majerem, termín: 30.4.2005 
• Pokusí se zajistit slevu (z ceny 100,-Kč za hodinu a kurt) při 

zaplacení celé sezóny a možnost zaplacení předplatného ve 
dvou splátkách 

• Kontaktovat všechny členy volejbalu s nabídkou na čtvrteční 
Beach – zajistí Jana Konečná, termín: pátek 22.4.2005 

iii.  Tělocvična „Lidový dům“ Uhříněves 
• Budeme využívat pro čtvrteční tréninky (20:30 – 22:00) do 

konce dubna 2005 
• Zaplacení a podepsání dodatku ke smlouvě zajistí Jana 

Konečná ve spolupráci s Petrem Součkem, termín: 30.4.2005 
iv. Tělocvična Kolovraty 

• Budeme využívat pro nedělní tréninky (18:00 – 20:00) do 
konce dubna 2005 

• Zaplacení zajistí Jana Konečná, termín: 30.4.2005 
− Nohejbal (úterý, pátek => středa): 

i. Kurt „Na Parkáně“ s umělým povrchem 
• Termín: úterý 18:00 – 20:00 (červen, červenec: 19:00 – 

21:00), období: 1.5.2005 – 15.9.2005 
• Termín: středa 18:00 – 20:00 (červen, červenec: 19:00 – 

21:00), období: 1.5.2005 – 15.9.2005 
a. Náhrada za páteční nohejbal 

• Cenové podmínky (140,--Kč za hodinu) a podepsání smlouvy, 
zajistí Petr Souček ve spolupráci s Petrem Majerem na 
schůzce s Mgr. Pavlem Bednářem ve čt. 21.4.2005 17:15 
v budově ZŠ Kolovraty 

• Podněty ke schůzce: osobní pozvání na členskou schůzi, 
navázání spolupráce s obcí 

ii.  Antukový kurt TJ Sokol Kolovraty 
• V letní sezóně 2005 tento kurt nebudeme využívat  

iii.  Tělocvična Kolovraty 
• Budeme využívat pro úterní (19:30 – 21:00) a páteční tréninky 

(21:00 – 22:30) do konce dubna 2005 
• Zaplacení zajistí Jana Konečná, termín: 30.4.2005 

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. Vzor (1ks) vyhotoven 10.4.2005 

− Čepice (kšiltovka): 
i. Barva modrá 

ii.  Logo klubu na přední části ve velikosti 6x4cm 
iii.  Vzor (1ks) vyhotoven 10.4.2005 

− Kšilt: 
i. Barva bílá 

ii.  Logo klubu na přední části ve velikosti 6x4cm 
iii.  Vzor (1ks) vyhotoven 10.4.2005 

− Klobouček 
i. Zajistit také výrobu kloboučku (stejný vzhled jako kšiltovka) 

− Na členské schůzi udělat poptávku mezi členy => následně zajistit výrobu 
− Po členské schůzi rozeslat email mezi členy, kteří nepřijdou na schůzi,  

s poptávkou na výše uvedené reklamní předměty (tričko, čepice, kšilt, 
klobouček) 

− Vystavit na naše webové stránky fotografie výše uvedených reklamních 
předmětů (tričko, čepice, kšilt, klobouček) s jejich prodejní cenou 

i. vyfotografování a kalkulaci – zajistí Jana Konečná, termín: 
25.4.2005) 

ii.  vystavení na webové stránky zajistí Petr Souček, termín: 30.4.2005 
− Po členské schůzi a po poptávkovém emailu vyhodnotíme situaci a 

rozhodneme jaké zboží a v jakém množství zakoupíme  
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: bude upřesněn po 

vyrobení členských průkazů 
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 ve spolupráci s Jaroslavem Musilem, 
termín: 30.4.2005 

− Sestavit smlouvu o reklamě – zajistí Petr Majer ve spolupráci s Jaroslavem 
Musilem, termín: 30.4.2005 



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

− podmínky zjistila Jana Konečná ve spolupráci s Petrem Majerem od vedoucí 
Bc. Aleny Ježkové Živnostenského odboru Praha 22 

− Další postup: 
i. Doplnění stanov o vedlejší ekonomickou činnost a schválení 
členskou schůzí, termín: 30.4.2005 

ii.  V případě úspěšného schválení podání ohlášení živnosti volné 
Specializovaný maloobchod na ÚMČ Praha 22, termín: 31.5.2005 

iii.  Následně určení odpovědné osoby – osoba plnící funkci statutárního 
orgánu (Ing. Petr Souček), osoba musí vyplnit prohlášení odpovědné 
osoby, doložit výpis z rejstříku trestů ne starší 90 dnů 

iv. Určení provozovny – souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním 
provozovny, provozovna bude případně umístěna na adrese Mírová 
3/90 

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

18. Členské legitimace 
− Velikost: standardní platební karta 
− Firma www.cardhouse.cz na naši upřesněnou poptávku nereagovala, proto 

byla poptávka zaslána dalším firmám: www.apluscard.cz, www.willcap.cz, 
ze zpracovaných nabídek vyplývá viz níže  

− Provedení: plastová karta 
− Grafický návrh zpracován včetně potřebného přesahu ve formátu CDR9 
− Cenové relace: cca. 85,--Kč za 1 ks (oboustranný tisk, termotisk 4/4) 
− Dodat fotografie členů – zaslat email s připomenutím termínu, zajistí Petr 

Souček, termín: do 30.4.2005 
− Dodat údaje o členské základně (měnící se údaje na průkazech – jméno, 

příjmení, …) – zajistí Jana Konečná, termín: 30.4.2005 
− Následně do konce května 2005 zajistí Petr Majer vytištění průkazů 

19. 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. 

− v důsledku vysokých cen a absence volných termínů nebudeme výše 
uvedená sportoviště v této sezóně využívat 

20. ZOOadopce 
− Dne 14.4.2005 přišel Certifikát o adopci + fotografie našich svěřenců 



− Petr Majer se pokusí domluvit s restaurací Kolovratská Rychta možnost 
umístění tohoto Certifikátu do salonku v KR, termín: 15.5.2005 (ideálně do 
30.4.2005 – do termínu členské schůze) 

− Na základě emailové odpovědi pí Tereza Pollakové ze dne 11.4. je již u 
výběhu našich svěřenců umístěna cedulka s naším jménem => nic nám 
nebrání v uspořádání hromadné návštěvy pražské ZOO naším klubem 

21. Letní voda 2005 
− Termín: pátek 15. července – neděle 24. července 2005 
− Moto akce „Kdo pádluje, nezlobí“ :-) 
− Termín pro podání přihlášek je 30.4.2005 
− Pozvánky: splněno 
− Výběr řeky necháme na pozdější termín (podle stavu vody, počasí, …) 

22. Informační dopis všem členům 
− Text dopisu je k dispozici také na našich stránkách 

http://www.maestroclub.cz/view.php?cisloclanku=2005033101  
− Splněno – rozesláno všem členům klubu (emailem nebo klasickým 

dopisem) 
23. 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 

24. Spolupráce s webovým portálem www.rsport.cz 
− Bylo nám nabídnuto spolupořádání letních sportovních akcí – sportovní 

víkend v Říčanském kraji, … 
− Bližší podrobnosti o případné participaci zjistí Petr Majer, termín: 30.4.2005 

25. Vizitky pro členy výkonného výboru 
− Grafický návrh připravil Petr Majer, který je přílohou zápisu 
− Grafické podklady zaslány 14.4.2005 firmě Sydokon s prosbou o vytištění 

50ks vizitek pro každého člena VV 
− Zatím bez odezvy 
− Bližší informace zjistí telefonicky Kamil Konečný, termín: 25.4.2005 

26. Razítka klubu pro členy výkonného výboru 
− Grafický návrh připravil Petr Majer, který je přílohou zápisu 
− Razítka (3+2ks pro členy VV) jsme nechali vyrobit u firmy Pallas CZ spol. s 

r.o. 
− Razítka (3+2ks) dorazily poštou dne 12.4.2005 
− Následně byla razítka rozdělena členům VV následovně: 

i. Petr Souček – č.1 
ii.  Petr Majer – č.2 

iii.  Jana Konečná – č.3 
iv. Jaroslav Musil – č.4 (bude předáno v nejbližší době) 
v. Rezervní pro budoucího člena VV 



27. Další schůze výkonného výboru bude 28.4.2005 od 18:00 u Petra Majera a Radany 
Ilčenkové v Kolovratech 

 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 18. dubna 2005 
 


