
Zápis ze sch�ze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:  

Sobota 30.12.2005  18:00 – 0:30 
 
Ú�ast :  

Sou�ek Petr, Ing. 
Kone�ná Jana, Ing. 
Majer Petr 
Il�enková Radana 
 

Omluven: 
 Musil Jaroslav 
 
Hosté:  

Kone�ný Kamil 
 

Výkonný výbor rozhodl :  
Pr�b�žné – trvalé úkoly:  
1. Redak�ní uzáv�rky �asopis� 

− Kolovratský zpravodaj 
• Uzáv�rky:  

• Uzáv�rka 1/2006 je 9.3.2006 (vydání 30.3.2006) 
• Uzáv�rka 2/2006 je 3.6.2006 (vydání 27.6.2006) 
• Uzáv�rka 3/2006 je 5.9.2006 (vydání 30.9.2006) 
• Uzáv�rka 4/2006 je 1.12.2006 (vydání 22.12.2006) 

− Kolovratský m�sí�ník 
• Uzáv�rka vždy k 24. v m�síci 

• Do 1/2006 zaslána pozvánka na Spole�enský ples 
• Úkol spln�n 
• Do 2/2006 zopakujeme pozvánku na Spole�enský ples, zajistí Petr Sou�ek 
• Úkol trvá 

− Uh�ín�veský zpravodaj 
• Uzáv�rka vždy k 20. v m�síci 
• Do 2/2006 zašleme �lánek o váno�ním nohejbalovém turnaji, zajistí Petr 

Sou�ek 
• Úkol trvá 

− Náš REGION 
• Uzáv�rka 20.12.2005 

• Do �ísla 2/2005 napsal �lánek Petr Sou�ek (získání mediálním partner�, 
Váno�ní besídka, váno�ní akce - kap�ík, nohejbalový turnaj, bruslení, …). 
Vzhledem ke špatné domluv� s redakcí jsme �lánek zaslali po uzáv�rce, a 
proto �lánek nevyjde. Uzáv�rky do dubna 2006 najdete v p�íloze.  

• 9. a 23. leden 2006 
• 6. a 20. únor 2006 
• 6. a 20. b�ezen 2006 
• 10. a 24. duben 2006 



• Do �ísla 1/2006 napíše �lánek Petr Sou�ek (Váno�ní besídka, mediální 
partne�i, pochod zmrzlého kap�íka, váno�ní turnaj v nohejbale, pozvánka na 
ples), úkol trvá 

2. Informace od p�edsedy KK 
− P�edseda KK nepodal žádnou zprávu 

3. Kontrola hrazení p�edplatného 
− Kontrolu úhrady p�edplatného provádí pr�b�žn� Jana Kone�ná jako hospodá� klubu. 

P�edplatitelé a ostatní dlužníky, kte�í nezaplatí splatné závazky v��i klubu v termínu 
14 dn� ode dne vyhlášené splatnosti (ur�uje hospodá� klubu po konzultaci s VV), 
nahlásí hospodá� na nejbližší sch�zi VV, který k uvedeným jednotlivc�m p�ijme jisté 
opat�ení.   

• K dnešnímu dni neuhradil p�edplatné pro období 11-12.2005 Karel Záme�ník, 
zaslání upomínky a stanovení náhradního termínu splatnosti zajistí Jana 
Kone�ná, termín: 15.1.2006 

Nové úkoly:  
4. Školení hospodá�� po�ádané PTU 

− Prob�hne 19.1.2006, za klub se zú�astní hospodá� Jana Kone�ná 
− Úkol trvá 

5. Odeslání �lenské základny na PTU 
− Do 20.1.2006 se musí odevzdat �lenská základna na PTU, zajistí Jana Kone�ná, 

termín 15.1.2006 
6. Nabídka spolupráce od Rekrea�ního st�ediska VLAŠTOVKA 

− Oscanovaná nabídka je p�ílohou zápisu 
− Nabídka bude �ešena v horizontu 3 až 4 m�síc� osobní návšt�vou. 
− Úkol trvá 

7. Stanovení sezón v souladu s ustanovením �lánku 3.2 SM�RNICE sportovního klubu 
„MAESTRO CLUB Kolovraty“ upravující pravidla pro hrazení finan�ních závazk� �len� 
sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“ 

− VV pro rok 2006 stanovuje letní sezónu 2006 v trvání od 1.5.2006 do 15.9.2006 
− VV pro rok 2006 stanovuje zimní sezónu 2006/2007 v trvání od 16.9.2006 do 30.4.2007 
− VV konstatuje, že shora uvedená sm�rnice schválená �lenskou sch�zí dne 3.12.2005 je 

v plném rozsahu platná i pro druhou �ást zimní sezóny 2005/2006 tedy konkrétn� pro období 
1.1.2006 až 30.4.2006 

− Stanovené sezóny platí pro všechny z�ízené oddíly sportovního klubu (volejbal, nohejbal, 
bowling) 

− Úkol spln�n 
8. Stanovení p�edplatného na druhou �ást zimní sezóny 2005/2006  

− Výkonný výbor stanovuje platby za hodiny v následující výši:  
Výkonný výbor stanovuje následující poplatky za cvi�ební hodiny pro oddíly nohejbalu, volejbalu a 

bowlingu na zimní sezónu 2005/2006 tzn. na období 1.1.2006 - 30.4.2006 

Druh poplatku Nohejbal úterý 
(Kolovraty) 

Nohejbal pátek 
(Kolovraty) 

Volejbal �tvrtek 
(Uh�ín�ves) 

Volejbal ned�le 
(Kolovraty) Bowling 

P�edplatné* na celou 
sezónu (hrazené 

formou 2 splátek): 

1150 K� ( 67K� ),  
splátky: 575 K� a 

575 K� 

1150 K� ( 67K� ),  
splátky: 575 K� a 

575 K� 

800 K� ( 47K� ),  
splátky: 400 K� a 

400 K� 

800 K� ( 47K� ),  
splátky: 400 K� a 

400 K� 
nestanoveno 

P�edplatné* na celou 
sezónu (hrazené 

formou 1 splátky - 
sleva 5%): 

1092 K� ( 64 K� ) 1092 K� ( 64 K� ) 760 K� ( 44 K� ) 760 K� ( 44 K� ) nestanoveno 



Platba za cvi�ební 
hodinu zp�tn� - pro 
�leny klubu: 

80 K� 80 K� 60 K� 60 K� 100 K� 

Platba za cvi�ební 
hodinu zp�tn� - pro 
ostatní ve�ejnost: 

100 K� 100 K� 80 K� 80 K� 150 K� 

 

Datum splatnosti je stanoveno takto: 20.1.2006 (1. splátka, hromadná platba se slevou), 10.3.2006 (2. 
splátka) 
 

*) Na základ� nov� schválené Sm�rnice sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“ upravující 
pravidla pro hrazení finan�ních závazk� �len� sportovního klubu, schválené dne 3.12.2005, se 

p�edplatitelem m�že stát pouze �len klubu 

− Sleva za uhrazení p�edplatného jednorázov� se stanovuje ve výši 5% ze stanoveného 
základního p�edplatného.  

− Splatnost: 20.1.2006 (1. splátka, hromadná platba se slevou), 10.3.2006 (2. splátka) 
− Úkol trvá 

9. Vyplacení odm�n �len�m, kte�í byli schváleni na �lenské sch�zi 
− Vyplacení odm�n prob�hne dne 31.12.2005 v hotovosti v pokladn� sportovního 

klubu, zajistí Jana Kone�ná 
− Úkol trvá 

10.  �lenské p�ísp�vky na rok 2006 
− �lenský p�ísp�vek ve výši 300,-K� 
− Splatnost: 31.1.2006 
− Spole�n� s �lenským pr�kazem nov� p�ijatí �lenové zaplatí poplatek za výrobu 
�lenského pr�kazu ve výši 100,-K� (P. Martínek, J. Kubias, P. Janda) 

− Úkol trvá 
11. Druhý ro�ník bowlingového turnaje „O putovní pohár prezidenta klubu“ – p�ihlášky  

− Startovné se stanovuje na 300,-K� 
− Kapacita turnaje je stanovena na max. 16 ú�astník� 
− Kamil Kone�ný sestaví pravidla turnaje (neregistrovaní hrá�i, herní systém, …), 

termín: 5.1.2006, následn� budou vystaveny na web 
− Sestavena smlouva o výp�j�ce (putovní pohár), která je p�ílohou zápisu 
− Úkol trvá 

12. Jarní ABL 2006 
− Jedno naše družstvo bylo za�azeno do p�eboru Záb�hlice „A“ 
− �ešena možnost p�ihlášení druhého týmu a podmínky nominace 
− Úkol trvá 

13. ZOOadopce 
− Adopce trvá od 23. b�ezna 2005 do 22. b�ezna 2006 
− P�ísp�vek na naše sv��ence od �len� vybírat od poloviny února 2006 
− Úkol trvá 

Pokra�ující úkoly:  
14. Interní klubové dokumenty 

− Ve spolupráci s �lenem klubu JUDr. Kone�ným sestavíme (p�ípadn� zrevidujeme) 
následující klubové dokumenty: 

i. P�ihláška do klubu 
ii. P�ihláška do oddílu (zapracovat vstup �len� 15-18let) 

iii. Darovací smlouva (fyzická a právnická osoba) 
iv. Smlouva o reklam� 



− Podklady zaslány Ji�ímu Kone�nému, který slíbil zpracování prvotních materiál�, 
termín: 15.1.2006 

− Úkol trvá 
15. Webové stránky – p�idání sekce „Pro sponzory a partnery“ 

− Vytvo�íme sekci, ve které budou informace o sponzorech (stávajících) a informace 
pro možné sponzory (nabídka, smlouvy, …) 

− Zde budou umíst�ny také bannery klubu 
− Úkol trvá 

16.  Výro�ní zpráva za rok 2005 
− Sestavení výro�ní zprávy za rok 2005, která bude obsahovat zejména: po�ádané akce, 

akce, kterých jsme se zú�astnili, statistiky webu, �innost klubu, … 
− Termín vyhotovení: do jarní �lenské sch�ze 2006 
− Úkol trvá 

17. P�ijímání nových �len� 
− Do klubu byli na dnešní sch�zi VV p�ijati:  

i. Kubias Ji�í 
− Manipula�ní poplatek ve výši 100,-K� za výrobu �lenského pr�kazu bude pro nov� p�ijaté 
�leny vybírám spole�n� s �lenskými p�ísp�vky na rok 2006.  

− Nov� p�ijatí �lenové dopln�ni:  
i. do seznamu na webové stránky 

ii. do �lenské základy 
iii. zaslán email s informacemi (gratulace, informace, …) 

− Úkol spln�n 
18. Ukon�ení �lenství na vlastní žádost dle stanov �lánku III.5 A) 

− Z klubu na vlastní žádost vystoupili (den ukon�ení �lenství tzn. datum p�ijetí odhlášky 
z klubu je uveden v hranatých závorkách):  

i. Jan Kvaš (rok nar.  1976), [4.12.2005] 
ii. Zde�ka Kvašová (rok nar.  1954) , [4.12.2005] 

iii. Petr Kvaš (rok nar.  1978) , [4.12.2005] 
iv. Zden�k Kvaš (rok nar.  1955) , [4.12.2005] 
v. Klaudie Kvašová (rok nar.  1981) , [4.12.2005] 

vi. Lenka Kavanová (rok nar.  1953) , [4.12.2005] 
vii. Vladimír Kavan (rok nar.  1953) , [4.12.2005] 

− Ukon�ení �lenství bylo zaznamenáno:  
i. do seznamu na webové stránky 

ii. do �lenské základy 
− T�mto �len�m byl zaslán email s informacemi (pod�kování, informace, …) spole�n� 

s PF2006 
− Úkol spln�n 

19. Spolupráce se sdružením MACEK – Mate�ské centrum Kolovraty 
− Schváleny Podmínky vzájemné spolupráce, které jsou p�ílohou zápisu 
− Odeslání návrhu protistran� zajistí: Petr Majer, termín: 20.1.2006 
− Úkol trvá 

20. Inventura majetku 
− Kontrola majetku byla provedena (zbývá do�ešit dvojici zát�ží 1 a 5), dosud nebyly 

zjišt�ny žádné závady (seznam zát�ží je p�ílohou zápisu), zajistí Jana Kone�ná ve 
spolupráci s p�edsedou kontrolní komise 

− Na základ� sd�lení p�edsedy KK byla za KK ke jmenování do inventariza�ní komise 
ur�ena Lucie Musilová 



− Inventuru provede inventariza�ní komise jmenovaná VV ve složení: Jana Kone�ná, 
Lucie Musilová v termínu do 31.12.2005 

− Zápis o provedení inventury podepíše prezident klubu 
− Úkol trvá 

21. Nohejbalový turnaj trojic Uh�ín�ves 27.12.2005 
− Zú�astnili jsme se ve složení: Petr Sou�ek, Kamil Kone�ný, Ji�í Hrn�í� ml. 
− Skon�ili jsme na p�kném 6. míst� 
− �lánek z turnaje zajistí Petr Sou�ek 
− Úkol trvá 

22.  Reklamní bannery našeho klubu 
− Reklamní bannery vystaveny na 

http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=bannery, odkaz na tuto stránku bude 
uveden v sekci „Pro sponzory a partnery“ až bude vytvo�ena (po sestavení ceníku 
reklamy, …) 

− Úkol trvá 
23. SM�RNICE sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“ upravující pravidla pro hrazení 

finan�ních závazk� �len� sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“ 
− Sm�rnice schválena na �lenské sch�zi usnesením �. 03/12/05-12  
− Vystavena na webových stránkách klubu viz 

http://www.maestroclub.cz/view.php?cisloclanku=2005122001  
− Úkol spln�n 

24. METODICKÝ POKYN výkonného výboru sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“ k 
nakládání s finan�ními zdroji sportovního klubu. 

− �lenská sch�ze vzala na v�domí usnesením �. 03/12/05-14 
− Vystavena na webových stránkách klubu viz 

http://www.maestroclub.cz/view.php?cisloclanku=2005122001  
− Úkol spln�n 

25. �lenská sch�ze 3.12.2005 
− Vystavena na webových stránkách klubu viz 

http://www.maestroclub.cz/view.php?cisloclanku=2005122001 a 
http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_cs2005  

− Úkol spln�n 
26. Nákup literatury 

− Publikaci „Pr�vodce fondy EU pro neziskové organizace“ za 70,- K� jsme obdrželi. 
P�iloženou fakturu jsme zaplatili 

− Publikaci prostuduje a krátkou zprávu podá na nejbližší sch�zi VV Jana Kone�ná, termín: 
15.1.2006 

− Úkol spln�n 
27.  Objednávka �asopisu 

− Na stránkách �eského nohejbalového svazu jsme objevili zajímavý �asopis s nohejbalovou 
tématikou „Nohejbal“, ro�ní p�edplatné 234,- K� 

− Viz http://www.nohejbal.cz/casopis.php?PHPSESSID=ec6f3c53fd100938c6987e6666441a4e  
− Objednání zajišt�no, �ekáme na zásilku �asopisu 
− Úkol trvá 

28. Zakoupení teplákových souprav 
− Tepláková souprava ELITE od firmy Atletico 
− http://www.atletico.cz/fotbal/treninkove-obleceni/fotbal-treninkove-obleceni-

teplakova-souprava-elite  
− Možnost objednání teplákových souprav byla vystavena na webových stránkách klubu 

http://www.maestroclub.cz/view.php?cisloclanku=2005110801, zajistí Petr Sou�ek 



− Dne 14.12. prob�hla sch�zka se zástupcem firmy Sportkontakt. Byla domluvena 
finální objednávka 15ks teplákových souprav (vzorky souprav jsme vrátili výrobci). 
Termín dodání: 15. ledna 2006 

− úkol trvá 
29. Akce "Pochod zmrzlého kap�íka" 

− Akce zdárn� prob�hla 
− �lánek na web napíše Jana Kone�ná, termín: 31.12.2005 
− úkol trvá 

30.  Váno�ní besídka MAESTRO CLUBU 
− Prob�hla 
− �lánek napsal Petr Sou�ek viz 

http://www.maestroclub.cz/view.php?cisloclanku=2005122201  
− úkol spln�n 

31.  PF 2006 našeho klubu 
− Rozd�lovník PF2006: 

i. V elektronické podob� 
• Zaslány dne 20.12.2005 

ii. V klasické tišt�né podob� 
• Rozesláno dne 21.12.2005 

− PF2006 vystaveno na webových stránkách klubu 
− Odstran�ní PF2006 z webu provede Petr Sou�ek dne 7.1.2006 
− úkol spln�n 

32. Lyža�sko-sportovní víkend / soust�ed�ní 
− Zaslat email Martinovi Koudelovi s tím, aby sestavil propaga�ní �lánek na web 

s informacemi o p�ipravované akci (termín, p�edpokládaná cena – co je v cen� 
obsaženo, místo a další d�ležité podrobnosti, které mohou být rozhodující pro výb�r 
ú�astník� nap�. vhodné pro rodiny s d�tmi, nevhodné pro rodiny s d�tmi apod.), email 
zašle Petr Sou�ek, termín: 2.1.2006 

− úkol trvá 
33. Spolupo�ádání d�tského dne v Kolovratech v roce 2006 

− Sch�zka k d�tskému dni bude na p�elomu roku 2005/2006 – dle sd�lení pana R�ži�ky 
− Úkol trvá 

34. Geodetický volejbalový turnaj 2005 / 2006 
− Termín: na rozhraní kv�tna a �ervna 2006, hala �VUT na Julisce, zjistit volný termín, 

oslovit spolupo�adatele s tímto naším návrhem, podmínkou po�ádání je nalezení 
silného sponzora nebo spolupráce s hl.m. Praha; zajistí Petr Sou�ek, termín: 
20.12.2005  

− Úkol trvá 
35. Kulturní vyžití našich �len� 

− Nap�. návšt�va spole�né sauny, bazénu, ZOO, Botanické zahrady, divadla, …. 
Možnost celodenního výletu s doprovodným programem (ob�d, prohlídka m�sta) – 
rozmyslí všichni �lenové VV 

− P�ípadná iniciativa z �ad �len� je vítána, �len, který akci vymyslí, oznámí tento sv�j 
zám�r VV, který následn� zajistí (v p�ípad� souhlasu s akcí) její prezentaci pro 
�lenskou základnu (email, www, sms, …) 

− Návšt�va botanické zahrady – výstava motýl� skon�ila, o návšt�v� budeme op�t 
uvažovat na ja�e 

− Úkol trvá 



36. Reklama – ceník reklamy 
− Ceník reklamy, termín do 20.1.2006, zajistí Petr Sou�ek ve spolupráci s Jaroslavem 

Musilem 
− Úkol trvá 

37. �lenské legitimace 
− Pr�kazy jsou pr�b�žn� p�edávány �len�m klubu. P�edání je potvrzeno podpisem na 

p�edávacím protokolu, termín: 31.1.2006, zajiš	uje Jana Kone�ná 
− Úkol trvá 

38. Spole�enský ples v plesové sezón� 2006 
− Na základ� usnesení výro�ní sch�ze �ZS ZO Kolovraty jsme se zavázali ke 

spolupo�ádání spole�enského plesu ve spolupráci s �ZS ZO Kolovraty (za 
MAESTRO CLUB Kolovraty domluvil na sch�zi Petr Majer) 

− Samolepky s logem a webovými stránkami našeho sportovního klubu 
• Velikost a provedení:  

• 60x40mm 
• 520 x 20mm ( s tím, že aktivní prostor pro grafiku je max. 480 x 20mm, 

ale s tím je již po�ítáno v graf. návrhu) 
• Grafické podklady sestaveny a zaslány firm� Sydokon emailem dne 

31.10.2005. P�evzetí zboží a p�ípadné dotazy: zajistí Petr Sou�ek ve 
spolupráci s Kamilem Kone�ným, termín: 15.1.2006  

• Úkol trvá 
− Termín plesu: pátek 3. února 2006, sál „U Boud�“ i hudba „FO FO“ byl zamluven na 

tento termín 
− Sch�zka s majitelem restaurace „U Boud�“ prob�hla. Na jejím základ� jsme sestavili 

písemnou objednávku viz p�íloha zápisu. Návrh objednávky doru�íme pí Hickelové 
31.12.2005, kde domluvíme další postup. Zajistí Petr Majer 

− Zpracování grafických podklad� pro ples (lístky do tomboly, plakáty, vstupenky, 
pozvánky) zajistila pro klub J. Lottesová 

− Zvaní na ples: z �len� p�islíbila ú�ast pouze Pavlína Kopecká + �lenové VV a Kamil 
Kone�ný 

− Rozpo�et plesu, zajistí Jana Kone�ná, termín: 20.12.2005 
− Vystavení pozvánky na web zajistí Petr Sou�ek, termín: 5.1.2006 
− Rozeslání pozvánek emailem na stejné adresy jako PF2006 zajistí Petr Sou�ek, 

termín: 5.1.2006 
− Rozeslání pozvánek klasickou poštou na stejné adresy jako PF2006 (vyjma minulých 
�len�) zajistí Jana Kone�ná, termín: 5.1.2006 

− Pokusit se zajistit sponzory na ples: Kolovratská Rychta, Chadovi, �e�il, Lay ko�ení, 
Dr. Dudek, kv�tiny, Van��ek, dorty, Rsport, Rádio Olympic,  … zajistí Petr Majer, 
Petr Sou�ek 

− Úkol trvá 
39. Ú�ast klubu v AVL 

− Po pátém hracím dni je družstvo klubu na 5. míst� Frantovy divize s bodovým ziskem 
24 bod� 

− Úkol trvá 
40. Další sch�ze výkonného výboru prob�hne 

Dlouhodobé úkoly:  
41. Nabídka na spolupráci 



− Dorazil k nám další email na možnost spolupráce s rekrea�ním st�ediskem (p�íloha 
emailu je v p�íloze zápisu ze dne 22.10.2005) 
From: Skalník Jaroslav  
To: soucek@maestroclub.cz  
Sent: Friday, September 30, 2005 11:40 AM 
Subject: PANDA SPORT 
 
Dobrý den, 
dovolte, abych Vás oslovila s nabídkou našich kapacit pro sporotvní vyžití. Jsme organizace PANDA SPORT provozující sportovní a 
kulturní za�ízení ve Stráži pod Ralskem. 
  
V p�íloze zasílám nabídku s kontakty. Pokud Vás zaujme, budeme se t�šit na spolupráci. 
  
S pozdravem a p�áním hezkého dne Markéta Humpoláková, PANDA SPORT  

− S ohledem na skute�nost, že klub neplánuje po�ádání zásadní sportovní akce do konce 
roku 2005, bude toto za�ízení využito v rámci p�átelského utkání se severo�eskými 
týmy v roce 2006.  

− Úkol trvá 
42.  Nabídka spolupráce 

− Dorazil k nám email s nabídkou 
----- Original Message -----  
From: Radomír Jelínek  
To: soucek@maestroclub.cz  
Sent: Thursday, September 22, 2005 4:34 PM 
Subject: nabidka spoluprace 
 
 
Vážený p. Sou�ek, 
po tel. domluv� Vám zasílám odkaz na naše stránky www.motylek-rekreace.cz , pokud budete mít o p�ípadnou spolupráci zájem kontaktujte 
nás. 
S pozdravem Jelínek za rekr. areál Motýlek. 

− Vzhledem ke zjišt�ným cenám a dopravní vzdálenosti rekrea�ního st�ediska bude 
nabídka �ešena v horizontu 3 až 4 m�síc� osobní návšt�vou. 

− Úkol trvá 
43.  Orienta�ní b�h v okolí Ond�ejova 

− Dle sd�lení Jakuba Kosteleckého, který bude koordinátorem celé akce, bude za�azena 
do plánu �innosti na rok 2006.  

− Úkol trvá 
44.  Klubová tri�ka, �epice a �elenky 

− Tomprint – výroba reklamního oble�ení 
− Archivace šablon je možná do cca. kv�tna 2006 
− Na ja�e 2006 zvážíme d�vody k reklamaci poslední dodávky 
− Úkol spln�n 

45.  Prezentace klubu na ve�ejných nást�nkách 
− Po diskusi na VV byla tato forma prezentace zrušena. Zejména vzhledem k lidské 

kapacit�.  
− Úkol spln�n 

 
Zapsal : Petr Sou�ek 
 
V Praze dne 30.12.2005 
 


