
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

Pátek 6. května  2005  19:30 – 2:10 
 
Účast :  

Souček Petr, Ing. 
Konečná Jana, Ing. 
Majer Petr 
Musil Jaroslav (účast od 20:40 – 23:00) 
 

Omluven: 
 
Hosté:  

Ilčenková Radana (do 23:15) 
Konečný Kamil 
 

Výkonný výbor rozhodl :  
1. Nové stanovy sportovního klubu 

− Návrh nových stanov klubu byl schválen na členské schůzi dne 30.4.2005 
usnesením č. 30/4/05-12 

− Petr Souček sestavil průvodní dopis k registraci stanov na MVČR, viz 
příloha, dopis bude společně s novými a starými stanovami zaslán na 
MVČR dne 9.5.2005, zajistí Jana Konečná 

2. Stanovení výše předplatného pro letní sezónu 2005 
− Splněno 
− Termín splatnosti předplatného byl stanoven na 6.5.2005 
− Problém s odhlášeným předplatitelem M. Keselicou. Řešení – jeho 

předplatné se rozpočítá na zbytek předplatitelů (platí pro úterní a středeční 
nohejbal), kalkulaci a rozeslání předplatitelům, zajistí Jana Konečná 

3. Řádná členská schůze 
− Proběhla dne 30.4.2005 
− Zápis ze schůze připravil Jaroslav Musil a po zapracování připomínek od 
členů VV je připraven k podepsání a předání ověřovateli zápisu, předání 
ověřovateli proběhlo emailem dne 6.5.2005 

− Přílohy k zápisu z členské schůze: výroční zpráva, zpráva o hospodaření, 
kontrolní zpráva, schválené stanovy (s doplněným číslem usnesení) 

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

• 28.5.2005 – 2/2005 
a. Náměty na článek (nové webové stránky, nová tvář 

klubu, reklamní předměty na webu, proběhlé akce – 
bowling. turnaj, nohejbalový turnaj, volejbalové 
zápasy, …,  poděkování Martinovi, pozvánka na 
letní akce – vodácký zájezd, turnaj ve volejbale, 
…), termín: 21.5.2005, zajistí Petr Souček 



• 3.9.2005 – 3/2005 
• 26.11.2005 – 4/2005 

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

5. Nákup sportovních potřeb 
− Medicinbaly a kondiční zátěže od firmy Polysport 

i. Reklamace byla kladně vyřízena, medicinbaly a kondiční zátěže byly 
vyměněny za jiné od jiné firmy. Společně s tím přišel objednaný 
volejbalový míč Molten 

ii.  Dne 25.4.2005 zaslán další 1ks kondiční zátěže k reklamaci  
6. Orientační běh v okolí Ondřejova 

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

− Volejbal (čtvrtek, neděle): 
i. Zahájena v neděli 1.5. (Uhříněves) a ve čtvrtek 5.5. (Čelákovice) 

− Nohejbal (úterý, pátek => středa): 
i. Zahájena ve středu 4.5. (Kolovraty) 

ii.  Řešeny problémy s povrchem na kurtu „Na Parkáně“, kontaktován 
výrobce Linhart sport ohledně vhodné sportovní obuvi (kluzký 
povrch), odpověď obdržena se sdělením, že není nutné používat 
speciální obuv 

8. Pronájem antukového hřiště TJ Uhříněves 
− Smlouvu o využívání sportoviště podepíše zástupce našeho sportovního 

klubu a následně předá k podepsání zástupcům TJ Uhříněves, termín: 
15.5.2005, zajistí Jana Konečná 

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

(http://www.tomprint.cz) 
− Vybrány reklamní předměty, které bude mít klub ve své stálé nabídce, a 

stanovena jejich cena pro členy klubu (objednané do 31.5.2005) a ostatní – 
viz příloha 

− Zakoupit kloboučky od firmy http://www.penryvan.cz  
− Nechat vyrobit následující: zajistí Jana Konečná 

i. Polokošile pánská modrá (1ks XL, 1ks XXL) 
ii.  Polokošile dámská bílá (1ks M, 1ks L, 1ks XL) 

iii.  Tričko modré (5ks XL) 
iv. Tričko bílé (5ks L) 
v. Klobouček bílý a modrý (1ks + 1ks) 

10. 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 

− Návštěva pražské ZOO 
i. Program: návštěva ZOO, jízda parníkem ZOO Troja – Rašínovo 

nábřeží 



ii.  Termín: sobota 18.6.2005 9:15, sraz před hlavním vchodem do 
pražské ZOO 

iii.  Odjezdy parníkem ze ZOO Troja jsou: 11:00, 14:00, 17:00 
iv. Zkusit zajistit u pražské ZOO výměnu volných rodinných vstupenek 

za volné vstupenky pro členy klubu, zajistí Jana Konečná, termín: 
10.5.2005 

v. Vstupné do ZOO: 
• Pro členy, kteří přispěli na námi adoptovaná zvířata: dostanou 

slevu odpovídající podílu z volných vstupenek 
• Pro ostatní členy: plné vstupné ve výši 90,-- Kč pro dospělého 

(děti do 3 let zdarma, děti 3 až 15 let 60,--Kč, skupiny od 10 
lidí mají 10% slevu) 

vi. Pozvánky na akci zajistí Petr Souček, termín: 15.5.2005 
11. Zjistit možnost zakoupení sportovních potřeb se zajištěním množstevních slev 

− Firma Litex – Jana Konečná se informovala na možné slevy na nákup 
sportovního oblečení pro sportovní kluby, odpověď: po zaslání 
živnostenského listu sdružení bude firmou Litex zaslán velkoobchodní ceník 
a obchodní podmínky s možností dalších množstevních slev. Zajistí Jana 
Konečná, termín: po získání živnostenského listu 

− Sportovní obuv, zajistí: Radana Ilčenková, termín: bude upřesněn po 
vyrobení členských průkazů 

12. Valná hromada PTU 
− Termín: 17.5.2005 
− Naší účast na valné hromadě zajistí Jana Konečná 

13. Reklama + materiál o financování sportovního klubu 
− 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: 30.7.2005 

− Zapracovat předplatné (nepřenosné, storno poplatek, vracení peněz při 
dlouhodobé nemoci, …) 

− Sestavit smlouvu o reklamě – zajistí Petr Majer ve spolupráci s Jaroslavem 
Musilem, termín: 30.7.2005 

− Bonus za účast na trénincích (např. měsíc zdarma, sleva při 80% účasti, …) 
− Úkol trvá 

14.  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 

v. Účetní klubu zajistí potvrzení o bezdlužnosti sportovního klubu od 
FÚ Praha 10, termín: 15.5.2005, zajistí Jana Konečná 

− Úkol trvá 
15. 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) 
− Fotografie členů – zaslat upomínku všem členům, zajistí Petr Souček, 

termín: do 15.5.2005 
− Dodat údaje o členské základně (měnící se údaje na průkazech – jméno, 

příjmení, …) – zajistí Jana Konečná, termín: 15.5.2005 
− Následně do konce května 2005 zajistí Petr Majer vytištění průkazů 
− Úkol trvá 

16. ZOOadopce – certifikát o adopci 
− Umístění na webových stránkách, zajistí Petr Souček, termín: 15.5.2005 
− Na základě osobního jednání s odpovědným vedoucím restaurace 

Kolovrátku Rychta panem Radkem Macurem bylo zjištěno, že umístění 
certifikátu o adopci 2 svěřenců z pražské ZOO respektive jakýchkoli 
materiálu sportovního klubu trvale není možné. Odpovědný vedoucí dále 
přislíbil zprostředkovat jednání mezi vedením sportovního klubu 
MAESTRO CLUBU a majitelem společnosti provozující restauraci. Za 
tímto účelem mu byl předán telefonický kontakt. K avizovanému 
zprostředkování schůzky zatím nedošlo.  

17. Letní voda 2005 
− Termín: pátek 15. července – neděle 24. července 2005 
− Moto akce „Kdo pádluje, nezlobí“ :-) 
− Přihlášeno do dnešního dne jsou: 

i. Konečný Kamil a Konečná Jana 
ii.  Souček Petr 

iii.  Kopecká Pavlína a Ruda Marek 
− Rozeslání upomínky (všem členům, Milanovi Šebestovi, Jirkovi 

Cajthamlovi, Miladě Grácové, Josefovi Hnojilovi, Lucii Hamplové, Petr 
Jeništa, [pozvánka v Kolovratském zpravodaji]) 

− Výběr řeky necháme na pozdější termín (podle stavu vody, počasí, …) 
18. 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 

19. 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: 15.5.2005 

20. Vizitky pro členy výkonného výboru 
− Předáno členům VV 
− Splněno 

21. Razítka klubu pro členy výkonného výboru 
− Splněno 

22. Účast na nohejbalovém turnaji v Průhonicích 
− Splněno  

23. Nákup knih se sportovní tématikou 
− V internetovém obchodě http://www.nakupnini-dum.cz objednány 3 

publikace (Nohejbal, Volejbal a Plážový volejbal), vše od nakladatelství 
Grada, za celkovou sumu 346,--Kč včetně poštovného, zboží bylo zaplaceno 
převodem z účtu, bude zasláno na adresu prezidenta klubu 

− Dále byla objednána kniha „Nohejbal – metodická příručka pro trenéry“ od 
p. Stehlíka za cenu 318.--Kč včetně poštovného, kniha bude zaslána na 
adresu prezidenta klubu 

24. Prezentace klubu na veřejných nástěnkách 
− Jaroslav Musil přišel s myšlenkou prezentovat náš klub na veřejných 

nástěnkách v Kolovratech 
− VV s touto myšlenkou souhlasí a ukládá Jaroslavovi Musilovi zajistit 

prezentaci našeho klubu MAESTRO CLUB Kolovraty na těchto nástěnkách 
(nábor členů, informace o proběhlých akcích, pozvánky na akce budoucí, 
…), zajistí Jaroslav Musil, termín: 31.5.2005 a dále průběžně 

− Mapku s rozmístěním veřejných nástěnek v Kolovratech, Benicích a 
Lipanech zajistil Petr Souček, viz příloha zápisu (Kolovraty 7 míst, Benice 1 
místo, Lipany 2 místa) 

25. Turnaj v bowlingu 
− Místo plánované akce rozmyslí a zajistí Kamil Konečným ve spolupráci 

s Jiřím Konečným, termín: 15.5.2005 
− Termín akce určí VV 
− Pozvánky na akci zajistí Jana Konečná, termín: 31.5.2005 

26. Účast klubu v AVL 
− Vzhledem k plánované účasti klubu v AVL se všichni členové klubu 

(zejména Jaroslav Musil) pokusí zajistit sponzorské dary na financování této 
aktivity, termín: 30.6.2005 

− Bližší podrobnosti (zajištění financí) 



27. Informace od předsedy KK 
− Schůze KK je plánována na 8.5.2005 u Konečných ml. 
− Členové VV vyslechli informace od předsedy KK, informace o plánu KK 

28. Volejbalový turnaj pořádaný naším klubem 
− Je v přípravě 
− Předběžný termín: sobota 10.9.2005 

29. Příspěvek na činnost od ČSRS 
− celkový příspěvek našemu klubu ve výši 9.800,- Kč              
− Příspěvek obdržíme ve dvou splátkách. První splátku ve výši 50% odešle 
ČSRS do 30.6.2005, druhou splátku do 30.11.2005. Obě splátky budou 
odeslány z účtu ČSRS č. 1717203504/0600 (GE Money Bank) s variabilním 
symbolem 055 (pokud jste neuvedli jiný) 

30. Další schůze výkonného výboru bude v pátek 3.6.2005 od 19:00 u Jany Konečné v 
Kolovratech 

 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 7. května 2005 
 


