
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Termín: 
Pátek 3. června  2005 19:00 – 0:35

Účast : 
Souček Petr, Ing.
Konečná Jana, Ing.
Majer Petr
Ilčenková Radana
Musil Jaroslav (účast od 21:05)

Omluven:

Hosté: 
Konečný Kamil (přítomen do 21:20)

Výkonný výbor rozhodl : 
1. Nové stanovy sportovního klubu

− Stanovy prošly registrací u MVČR
− Stanovy opatřené doložkou MVČR (ze dne 31.5.2005) přišly na naší adresu

dne 3. června 2005
− Schválené stanovy vložit na webové stránky klubu, zajistí Petr Souček,

termín: 10.6.2005
− K uvedenému dni tedy 31.5.2005 se oficiálně ujímá práce ve VV sl. Radana

Ilčenková
2. Stanovení výše předplatného pro letní sezónu 2005

− Předplatné na letní sezónu zaplatili všichni členové klubu (kromě Jiřího
Cajthamla a Jaroslava Reichla), doplacení předplatného výše uvedení
provedou do 15.6.2005, zajistí Jana Konečná, termín: 15.6.2005

3. Řádná členská schůze
− Zápis z členské schůze byl podepsán prezidentem klubu, zapisovatelem a

ověřovatelem
− Materiály z členské schůze byly vystaveny na webových stránkách klubu

dne  20.5.2005
4. Redakční uzávěrky časopisů

− Termíny uzávěrek Kol. zpravodaje
• 7.6.2005 – 2/2005

a. Článek do Kolovratského zpravodaje napsal Petr
Souček a byl odeslán do redakce dne 27.5.2005.
Přijetí článku bylo potvrzeno. Článek je přílohou
zápisu. 

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

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



− Termíny uzávěrek Uhříněveského zpravodaje
• Uzávěrka červencového čísla je 20.6.2005
• Z emailové odpovědi Evy Škrdlové ze dne 31.5.2005 z redakce

UZ vyplývá, že článek do UZ můžeme zaslat příští týden. Ona
jej následně předloží redakční radě ke schválení a bude nás o
výsledcích jednání informovat (v případě schválení bude článek
otištěn v čísle 7/2005). Za článek do UZ bude upraven článek do
KZ 2/2005. Sestavení a odeslání článku zajistí Petr Souček,
termín: 10.6.2005

5. Nákup sportovních potřeb
− Kondiční zátěže od firmy Polysport

i. Dne 25.4.2005 zaslán další 1ks kondiční zátěže k reklamaci, zatím
bez reakce. Napíšeme a odešleme dopis s urgencí, zajistí Jana
Konečná, termín 10.6.2005

6. Orientační běh v okolí Ondřejova
− Podrobněji viz. zápis ze schůze výkonného výboru ze dne 7.3.2005

7. Letní sezóna 2005
− splněno

8. Pronájem antukového hřiště TJ Uhříněves
− Smlouva o využívání sportoviště TJ Uhříněves byla oběma stranami

podepsána a byla založena do archivu klubu dne 1.6.2005
− Faktury za využívání tělocvičny TJ Uhříněves v zimní sezóně – řeší se ve

spolupráci s účetní TJ Uhříněves (TJ Uhříněves je od nového roku plátcem
DPH), zajistí Jana Konečná, termín 15.6.2005

9. Klubová trička, čepice a čelenky
− Dne 24.5.2005 byly vyzvednuty vyrobené reklamní předměty: 

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. Tričko dámské výstřih „V“ (1ks M, 1ks L, 1ks XL)

− Všechny reklamní předměty byly společně s cenami vystaveny na webových
stránkách, kde si je všichni členové mohou objednat. Termín objednávky byl
stanoven na 10.6.2005. Objednávky přijímá a eviduje Jana Konečná.
Následně bude objednána výroba u firmy TOMPRINT, zajistí Jana
Konečná, termín objednávky: 30.6.2005. 

− Archivace tiskových podkladů (šablona loga a nápisu www.maestroclub.cz
v bílém a modrém provedení), zajistí Jana Konečná ve spolupráci s Petrem
Majerem, termín: 1.10.2005

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. Splněno. Paní
z pražské ZOO emailem potvrdila, že na volné rodinné vstupenky
může jít 8 dospělých (2x4ks). 

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)

11. Zakoupení sportovních potřeb se slevou
− VV rozhodl, že v rámci provozování živnostenského oprávnění

Specializovaný maloobchod provozovaný mimo stálou provozovnu bude
aplikovat na prodej zboží svým členům marži ve výši 10%. Uvedené
opatření VV je účinné od data vydání živnostenského oprávnění. 

− Firma Litex – zajištěny slevy u výrobce. Email s informací o možnosti
objednávky za zlevněné ceny byl rozeslán dne 1.6.2005. Objednávky se
přijímají do 18.6.2005 u Jany Konečné. Následně zajistí hromadnou
objednávku u firmy Litex. Zajistí Jana Konečná, termín 25.6.2005.
(informace bude též uvedena jako novinka na našem webu, zajistí Jana
Konečná)

− Firma Botas a.s. - zajištěny slevy u výrobce. Provedena poptávka mezi členy
klubu a následně objednáno zboží u firmy Botas a.s. ve výši 3606,-Kč. Zboží
bylo objednáno dne 30.5.2005 a přišlo na adresu klubu dne 1.6.2005. 

− Sportovní obuv, zajistí: Radana Ilčenková, termín: 30.6.2005
12. Valná hromada PTU

− Proběhla a za náš klub se zúčastnila Jana Konečná
− Na letošní rok byl opět vyhlášen program „Sportuj s námi“, na program bylo

vyčleněno cca. 400 000,-Kč
− Dne 1.6.2005 přišla poukázka na účetní software zdarma
− vyzvednutí „šanonku“ se softwarem zajistí Petr Souček, termín: 15.6.2005

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, …)
− Zapracovat storno poplatek za zrušení nahlášeného předplatitele



− Zapracovat vrácení předplatného při dlouhodobé nemoci, zranění, ...
− 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

− Do dnešního dne zajištěny následující podklady: 
i. výpis z KN k provozovně

ii. výpis z KN k sídlu
iii. bezdlužnost klubu
iv. bezdlužnost odpovědného zástupce
v. výpis z trestního rejstříku odpovědného zástupce 

vi. nové stanovy klubu registrované na MVČR 
vii. formulář "ohlášení živnosti"

viii. prohlášení odpovědného zástupce
ix. oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně
x. souhlas majitelů nemovitosti s umístěním sídla sportovního klubu

xi. souhlas majitele nemovitosti s umístěním provozovny
−  Ve středu 8.6.2005 budou jednat na OŽU prezident a viceprezident o

možnosti vystavení ŽL. O výsledcích jednání budou informovat VV, termín:
10.6.2005, zajistí Petr Souček

− 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 – zajistil od 49 členů Petr Souček, u ostatních se bude

nadále snažit o jejich získání
− Dodat údaje o členské základně (měnící se údaje na průkazech – jméno,

příjmení, …) – zajistí Jana Konečná, termín: 30.6.2005
− Následně do konce července 2005 zajistí Petr Majer vytištění průkazů
− Úkol trvá

16.  Možnost zakoupení „laminovacího stroje“ 
− Alternativní možnost výroby průkazů k plastovým kartám (levnější, možnost

použití i pro jiné účely než je výroba průkazů)
− Zjistit cenu (cca. 3000,-Kč) a výrobce, zajistí Petr Majer, termín: 30.6.2005
− Zjistit cenu a výrobce plastových fólií, zajistí Petr Majer, termín: 30.6.2005

17. ZOOadopce – certifikát o adopci
− Umístění na webových stránkách, splněno!
− 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. Petr Majer kontaktuje R. Macura a
získá kontakt na majitele společnosti. Následně majitele sám kontaktuje.
Termín: 15.6.2005. Úkol trvá. 

18. 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
iv. Pastorek Antonín (od 20.7.)
v. Cajthaml Jiří

vi. Grácová Milada
− Zajištění dopravy provede Jana Konečná, termín: 15.6.2005
− Výběr řeky: předběžně domluvena Berounka

19. 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

− „Stojánky na nápojové lístky“, zjistíme cenu 1ks, následně zakoupíme nebo
objednáme, počet určíme dle zjištěné ceny, zajistí: všichni členové VV,
termín: 30.6.2005

− Pokusíme se zajistit „Reklamní banner“ našeho klubu, zjistíme cenu
v závislosti na velikosti, zajistí Petr Majer, termín: 30.6.2005

− Samolepky s logem a webovými stránkami našeho sportovního klubu,
zjistíme cenu v závislosti na velikosti, zajistí Petr Souček, termín: 30.6.2005 

20. 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: 15.6.2005

21. 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 zasláno
dne 15.5.2005, splněno

− Dále byla objednána kniha „Nohejbal – metodická příručka pro trenéry“ od
p. Stehlíka za cenu 318.--Kč včetně poštovného, kniha byla zaslána dne
15.5.2005, splněno



22. 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: průběžně

− Mapku s rozmístěním veřejných nástěnek v Kolovratech, Benicích a
Lipanech zajistil Petr Souček, viz příloha zápisu 5/2005 (Kolovraty 7 míst,
Benice 1 místo, Lipany 2 místa)

− Informační letáčky s názvem „Amatérský sport v Kolovratech“ – nábor
nohejbalu a volejbalu, formát A4. text plakátku zajistí Petr Souček, vylepení
plakátků zajistí Petr Souček ve spolupráci s členkou Jiřinou Součkovou,
termín: 30.6.2005

− Informační letáčky s obecnou tématikou (text, grafické ztvárnění), zajistí
Jaroslav Musil, termín: 31.8.2005

23. Turnaj v bowlingu
− Termín: neděle 19.6.2005 14:00
− Místo: Bowlingový klub Šterboholy http://www.drp.cz/bowling1/

(http://www.bowlingsterboholy.cz)
− Přihlášeno do dnešního dne 9 – 10 účastníků (Součkovi ml., Koneční ml.,

Majer P., Ilčenková R., Musilová L., Kopecká P., Pastorkovi)
− Přihlášky je možné zasílat Janě Konečné do pondělí 6.6.2005, následně

budou objednány 2 dráhy, zajistí Jana Konečná
− Členové klubu mohou přijít do klubu dříve (cca. 12:00) na společný oběd
− Výrobu diplomů (1. – 3. místo) zajistí Petr Majer, termín: 15.6.2005
− Připomínku na akci přidáme do novinek na webové stránky, zajistí Jana

Konečná, termín: 8.6.2005
24. 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

− Plánovaná soupiska (možní členové, kteří budou následně osloveny, zda-li
jsou ochotni se zúčastnit min. 70% utkání): 

i. Muži: (9) Majer Petr, Souček Petr, Mandis Lukáš, Šebesta Milan,
Pastorek Antonín, Konečný Kamil, Pisk Pavel, Kostelecký Jakub,
Musil Jaroslav

ii. Ženy: (5) Ilčenková Radana, Reichlová Irena, Konečná Jana,
Kopecká Pavlína, Musilová Lucka

− Informování možných nominovaných členů (přijmutí nominace) zajistí
Radana Ilčenková, termín: 30.6.2005

25. Informace od předsedy KK
− Předseda KK uvedl, že činnost KK řádně probíhá a pracuje dle schváleného

plánu činnosti
26. Volejbalový turnaj pořádaný naším klubem

− Je v přípravě



− Termín: sobota 17.9.2005
− Místo: antukové kurty „TJ Uhříněves“ (nouzové řešení při nepřízni počasí:

tělocvična „Lidový dům“ Uhříněves)
− Možnost využívání pitné vody v areálu antukových kurtů – domluvit s p.

Šebestou, zajistí Jana Konečná, termín: 30.6.2005
− Pozvánku zašleme následujícím týmům: 

i. s.k. Kolovrátek (Kociánová), 
ii. TJ Uhříněves – volejbalový oddíl (Šebesta), 

iii. Králíci z klobouku, 
iv. Sporťáci (Petr Schneider), 
v. Sokol Uhlířské Janovice, 

vi. FÚ Česká Lípa, 
vii. Rackové Česká Lípa, 

viii. tým od Tomáše Jiřikovského, 
ix. Sokol Dobříš, 
x. tým od Milana Šebesty, 

xi. „Pozdní sběr“ Mnichovice, 
xii. tým „Jiřího Cajthamla“

− Kontaktování výše uvedených týmů zajistí všichni členové VV.
Rozdělovník: Souček Petr: 1,8,12; Jana Konečná: 2,5; Petr Majer: 4,6,9;
Radana Ilčenková: 7,10, Jaroslav Musil: 3,11; termín pro zaslání
předběžných pozvánek: 30.6.2005 (až po zajištění termínu!)

− Maximální počet týmů: 12 (do 8 týmů hrajeme každý s každým – na dvou
kurtech)

− Zamluvení kurtů (případně tělocvičny) u TJ Uhříněves, volejbalový oddíl,
zajistí Jana Konečná, termín: 7.6.2005

− Kontaktovat server „rsport.cz“, zajistí Petr Majer, termín: 15.6.2005
− V případě zamluvení termínu zajistíme prezentaci v:

i. Kolovratský měsíčník (červenec – obecně, srpen, září – konkrétně) ,
zajistí Petr Souček

ii. Naše webové stránky, zajistí Petr Souček
iii. Uhříněveský zpravodaj (7/2005), zajistí Petr Souček
iv. Informační letáčky na nástěnky (září 2005), zajistí Jana Konečná 
v. Říčanský kurýr (září 2005), zajistí Jaroslav Musil

vi. Patriot (září 2005), zajistí Petr Majer
27. Příspěvek na členskou základnu a nájmy TVZ od ČSTV (PTU)

− celkový příspěvek našemu klubu činí 19 748,- Kč (11 6930,-Kč +
8 055,- Kč)

− Příspěvek obdržíme ve čtyřech splátkách. První splátku ve výši 4490,-Kč
odeslala PTU dne 5.5.2005

28. Benefiční akce „Běh pro paraple“ dne 9. června 2005, 15:30 – 19:30, atletický
stadion ASK Slavia, Praha 10

− Blíže na http://www.paraple.cz/ 
− Pokusíme se zajistit účast mezi našimi členy
− Informaci o akci uveřejníme na našich webových stránkách, zajistí Petr

Souček, termín: 5.6.2005



29. Uveřejnění čísla účtu klubu
− Na webové stránky klubu, zajistí Petr Souček, termín: 30.6.2005

30.  Zveřejnění veřejných listin – skenované 
− Stanovy, logo, osvědčení o registraci na FÚ, evidenční list člena ČSTV,

registrační list člena ČSRS, živnostenský list, zajistí Petr Souček, termín:
30.6.2005

31. Běh „Terryho Foxe“
− http://www.terryfox.cz   

32. Líšenské pochody
− 35. ročník Líšenských pochodů - víkend 3. - 5. června 2005
− http://lisenskepochody.zde.cz/  
− Akce se zúčastnila členka klubu Pavlína Kopecká (zaštiťovala účast a

propagaci našeho klubu na této akci)
33. Generální plná moc prezidenta klubu

− Vzhledem k zahájení platnosti nových stanov klubu musí prezident klubu
Petr Souček viceprezidentovi klubu Petrovi Majerovi vystavit generální
plnou moc, aby mohl zastupovat prezidenta (jak tomu bylo doposud) 

− Sestavení generální plné moci zajistí Petr Majer, termín: 30.6.2005
34. Další schůze výkonného výboru bude v pátek 29.7.2005 od 19:00 u Petra Součka v

Kolovratech

Zapsal : Petr Souček

V Praze dne 4. června 2005


