
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

Pondělí 30. 1. 2006  19:15 – 0:00 
 
Účast:  

Souček Petr, Ing. 
Konečná Jana, Ing. 
Majer Petr 
Ilčenková Radana 
 

Omluven: 
 Musil Jaroslav 
 
Hosté:  

Konečný Kamil (19:15 – 21:00) 
 

Výkonný výbor rozhodl :  

Průběžné – trvalé úkoly:  

1. Redakční uzávěrky časopisů 
− Kolovratský zpravodaj 

• Uzávěrky:  
• Uzávěrka 1/2006 je 9.3.2006 (vydání 30.3.2006) 
• Uzávěrka 2/2006 je 3.6.2006 (vydání 27.6.2006) 
• Uzávěrka 3/2006 je 5.9.2006 (vydání 30.9.2006) 
• Uzávěrka 4/2006 je 1.12.2006 (vydání 22.12.2006) 

− Kolovratský měsíčník 
• Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 

• Do 2/2006 zaslány informace následujícího znění: 
MAESTRO CLUB Kolovraty: 
REKREAČNÍ VOLEJBAL 
Hrajete rádi volejbal? Neváhejte a přijďte mezi nás. Jsme parta lidí mezi 25-35 lety z Kolovrat i okolí. 
Volejbal hrajeme vždy ve čtvrtek od 20 od 22 hodin v tělocvicně Lidový dům v Uhříněvsi a v neděli do 18 do 20 hodin 
v tělocvičně v Kolovratech. V loňském roce jsme začali hrát také Mizuno Amatérskou volejbalovou ligu. 
Bližší informace získáte na http://www.maestroclub.cz nebo na e-mailu konecna@maestroclub.cz . 
 
BRUSLENÍ NA ŘÍČANSKÉM STADIONU 
V neděli 19. února 2006 od 16:00 do 17:00 si náš sportovní klub pronajal říčanský zimní stadion. Přijďte si s námi 
zabruslit. Na setkání s Vámi se těší MAESTRO CLUB Kolovraty. Bližší informace najdete na našich webových 
stránkách http://www.maestroclub.cz (Přehled akcí) nebo Vám je ráda poskytne Hanka Nováková 
(hana.novakova@maestroclub.cz, +420 604 276 456). 
 
SPOLEČENSKÝ PLES V KOLOVRATECH 
MAESTRO CLUB Kolovraty společně s místní organizací zahrádkářského svazu pořádá v pátek 3. února 2006 
Společenský ples v sále KD "U Boudů". Bližší informace se dozvíte na http://www.maestroclub.cz. 

• Úkol splněn 
− Uhříněveský zpravodaj 

• Uzávěrka vždy k 20. v měsíci 
• Do 2/2006 zaslán článek o vánočním nohejbalovém turnaji, viz 

http://www.maestroclub.cz/2006012402-uhrinevesky-zpravodaj-
uhrinevsky-zpravodaj-2-2006--vanocni-nohejbalovy-turnaj.html  

• Úkol splněn 
− Náš REGION 

• 9. leden 2006 



• Článek zaslán a vyšel v 1/2006 viz 
http://www.maestroclub.cz/2006010902-nas-region-maestro-club-
kolovraty-na-zacatku-roku-2006.html  

• Úkol splněn 
• 23. leden 2006 

• Článek odeslán, ale nakonec z prostorových důvodů nevyšel viz 
http://www.maestroclub.cz/2006012401-nas-region-nas-region-2-2006---
maestro-club-kolovraty-na-bowlingu-a-na-bruslich.html  

• Úkol splněn 
• 6. a 20. únor 2006 
• 6. a 20. březen 2006 
• 10. a 24. duben 2006 

• Další příspěvky do Našeho REGIONU budeme psát až po vzájemné 
domluvě s vydavatelem. Vydavateli (panu Šerclovi) zaslán email, ve 
kterém se informujeme na možnost získání určitého prostoru v novinách – 
např. 1x měsíčně cca. 3000 znaků a 1 fotografie.  

• Úkol trvá 
2. Informace od předsedy KK 

− Předseda KK nepodal žádnou zprávu 
3. Kontrola hrazení předplatného 

− Kontrolu úhrady předplatného provádí průběžně Jana Konečná jako hospodář klubu. 
Předplatitelé a ostatní dlužníky, kteří nezaplatí splatné závazky vůči klubu v termínu 
14 dnů ode dne vyhlášené splatnosti (určuje hospodář klubu po konzultaci s VV), 
nahlásí hospodář na nejbližší schůzi VV, který k uvedeným jednotlivcům přijme jisté 
opatření.   

• Předplatné pro období 11-12.2005: všechny platby byly řádně uhrazeny do 
31. 12. 2005 

• Předplatné pro období 1-4.2006: všechny platby zaplaceny (Petr Majer a Pavel 
Martínek – zaplatili pouze 1. splátku, ostatní zaplatili zvýhodněné předplatné 
na celou sezónu) 

Nové úkoly:  

4. Oficiální pravidla bowlingového turnaje jednotlivců  “O putovní pohár prezidenta klubu“ 
− Dne 19.1.2006 byly korespondenční formou schváleny pravidla pro bowlingový 

turnaj jednotlivců, konečné znění pravidel je přílohou zápisu 
− Úkol splněn 

5. Smlouva o výpůjčce putovního poháru 
− Konečné znění smlouvy o výpůjčce je přílohou zápisu 
− Úkol splněn 

6. Nohejbalový turnaj trojic 25.2.2006 
− Průhonice viz http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=for#idp54  
− Zaslán email členům nohejbalového oddílu, zatím se přihlásil pouze Pavel Martínek 
− Úkol trvá 

7. Letní sezóna 2006 
− Nohejbal, zajistí Petr Souček, termín: 28.2.2006 

i. Kolovraty, hřiště ZŠ Mírová, cena za 1hod. 140,-Kč, 
ii.  Uhříněves, hřiště ZŠ Vachkova, cena za 1hod. 120,-Kč (novější hřiště, 

možnost přikoupení šatny za 30,-Kč a osvětlení za 30,-Kč) nebo 80,-Kč 
(starší hřiště, možnost přikoupení šatny za 30,-Kč), 



iii.  Uhříněves, hřiště ZŠ Bří Jandusů, cena za 1hod 100,-Kč  
− Volejbal, zajistí Jana Konečná, termín: 28.2.2006 

i. Uhříněves – hřiště TJ Uhříněves 
− Plážový volejbal, zajistí Ráďa Ilčenková, termín: 28.2.2006 

i. Čelákovice – hřiště VSC Čelákovice, Mnichovice – hřiště Sporťáci 
Mnichovice, Kolovraty – hřiště u koupaliště 

8. Žádost o vrácení části předplatného 
− Jiří Hrnčíř ml. podal žádost o vrácení části předplatného emailem dne 16.1.2006 
− Výkonný výbor na základě získaných informací žádost zamítá, neboť Jiří Hrnčíř ml. 

nesplňuje podmínky, které stanovuje Směrnice upravující pravidla pro hrazení 
finančních závazků členů sportovního klubu v článku 4.  

− Informovat Jiřího Hrnčíře ml. budeme emailem, zajistí Petr Majer, termín: 5.2.2006 
− Úkol trvá 

9. BOTAS – nabídka zvýhodněného zboží 
− Na konci ledna byla zopakována akce BOTAS 
− Objednáno zboží ve výši cca. 4700,-Kč 
− Distribuci zboží a kontrolu uhrazení částky za zboží zajistí Jana Konečná, termín: 

15.2.2006 
− Úkol trvá 

10. Bruslení na Říčanském stadiónu 
− Na 19.2.2006 jsme si objednali zimní stadión v Říčanech 
− Více na http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=for#idp56  
− Pozvánka na akci vyšla v Kolovratském měsíčníku 
− Zvýhodnění členů vůči nečlenům je stanoveno na 20% 
− Úkol trvá 

11. Nabídka spolupráce 
− Emailem k nám dorazila nabídka na spolupráci s paní Marcelou Borgesovou 

(relaxační cvičení pro ženy, …) 
− Domluvena společná schůzka na pátek 10.2.2006 
− Úkol trvá 

12. Spinning  
− Jaroslav Musil domluvil zajímavou slevu pro členy ve fitcentru - SBC Centrum 
− Bližší informace na http://www.maestroclub.cz/2006012901-pro-cleny-pojdte-s-nami-

na-spinning-.html  
− úkol splněn 

13. Nástěnka v kolovratské tělocvičně 
− Podařilo se nám domluvit umístění naší nástěnky v prostorách kolovratské tělocvičny 
− Sestavíme grafický návrh rozmístění jednotlivých informací na nástěnce, zajistí Ráďa 

Ilčenková, termín: 5.2.2006 
− Úkol trvá 

14.  Složení výkonného výboru po volbách v dubnu 2006 
− Řešena otázka obsazení výkonného výboru v dalším volebním období 
− Úkol trvá 

15.  Problematika hráčů 15-18let 
− Souvisí s tvorbou nové klubové přihlášky 
− Úkol trvá 

Pokračující úkoly:  



16. Školení hospodářů pořádané PTU 
− Úspěšně proběhlo dne 19.1.2006, za klub se zúčastnila Jana Konečná 
− Úkol splněn 

17. Odeslání členské základny na PTU 
− Odeslána dne 10.1.2006, následující den nám byl potvrzen úspěšný import dat 
− Úkol splněn 

18. Vyplacení odměn členům, kteří byli schváleni na členské schůzi 
− Vyplacení odměn proběhlo dne 31.12.2005 v hotovosti v pokladně sportovního klubu  
− Úkol splněn 

19.  Členské příspěvky na rok 2006 
− Členský příspěvek ve výši 300,-Kč 
− Splatnost: 31.1.2006 
− Společně s členským průkazem nově přijatí členové zaplatí poplatek za výrobu 
členského průkazu ve výši 100,-Kč (P. Martínek, J. Kubias, P. Janda) 

− Stav k dnešnímu dni: zaplatilo 36 členů 
− Úkol trvá 

20. Druhý ročník bowlingového turnaje „O putovní pohár prezidenta klubu“ – přihlášky  
− Úspěšně proběhl 
− Více informací na http://www.maestroclub.cz/2006012301-bowling-2.-rocnik-

bowlingoveho-turnaje--o-putovni-pohar-prezidenta-klubu----vypraveni.html   
− Diplom je přílohou zápisu 
− Úkol splněn 

21. Jarní ABL 2006 
− Přihlášeny dva týmy 
− Obě naše družstva byla zařazena do přeboru Záběhlice „A“ 
− Bližší informace na http://www.maestroclub.cz/2006012302-bowling-jarni-cast-abl-

2006----terminy-a-nominace.html  
− Úkol splněn 

22. ZOOadopce 
− Adopce trvá od 23. března 2005 do 22. března 2006 
− Rozeslat email členům o ZOOadopci kolem 15.2.2006 (možnost příspěvku na 

zvířátka, …), zajistí Petr Souček  
− Úkol trvá 

23. Interní klubové dokumenty 
− Ve spolupráci s členem klubu JUDr. Konečným sestavíme (případně zrevidujeme) 

následující klubové dokumenty: 
i. Přihláška do klubu 

ii.  Přihláška do oddílu (zapracovat vstup členů 15-18let) 
iii.  Darovací smlouva (fyzická a právnická osoba) 
iv. Smlouva o reklamě 

− Jiří Konečný zpracoval základní verzi výše uvedených dokumentů, ke kterým se nyní 
budou vyjadřovat členové VV, připomínky budou následně konzultovány s J. 
Konečným a kontrolní komisí 

− Základní verze dokumentů (návrh) je přílohou zápisu 
− Úkol trvá 

24. Webové stránky – přidání sekce „Pro sponzory a partnery“ 
− Vytvoříme sekci, ve které budou informace o sponzorech (stávajících) a informace 

pro možné sponzory (nabídka, smlouvy, …) 



− Zde budou umístěny také bannery klubu 
− Vytvoříme článek na web o možnostech partnerství (generální, hlavní, klasik)  s naším 

klubem, zajistí Petr Majer, termín 28.2.2006 
− Úkol trvá 

25.  Výroční zpráva za rok 2005 
− Sestavení výroční zprávy za rok 2005, která bude obsahovat zejména: pořádané akce, 

akce, kterých jsme se zúčastnili, statistiky webu, činnost klubu, … 
− Termín vyhotovení: do jarní členské schůze 2006 
− Úkol trvá 

26. Spolupráce se sdružením MACEK – Mateřské centrum Kolovraty 
− Podmínky vzájemné spolupráce v konečné podobě (po drobných úpravách) jsou 

přílohou zápisu 
− Text dohody domluven s protistranou 
− Vlastní podepsání dohody zajistí Petr Majer, termín: 28.2.2006 
− Úkol trvá 

27. Inventura majetku 
− Inventura byla provedena, zbývá napsat a podepsat Inventarizační protokol, zajistí 

Jana Konečná, termín: 15.2.2006 
− Úkol trvá 

28. Nohejbalový turnaj trojic Uhříněves 27.12.2005 
− Článek z turnaje viz http://www.maestroclub.cz/2006010301-nohejbal-vanocni-

uhrineves-2005---vypraveni.html  
− Úkol splněn 

29.  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 vytvořena (po sestavení ceníku 
reklamy, …) 

− Úkol trvá 
30. Nákup literatury 

− Publikaci „Průvodce fondy EU pro neziskové organizace“ prostuduje a krátkou zprávu podá 
na nejbližší schůzi VV Jana Konečná, termín: 15.2.2006 

− Úkol trvá 
31.  Objednávka časopisu 

− První číslo časopisu „Nohejbal“ dorazilo na naší adresu, faktura za předplatné na rok 2006 
zaplacena 

− Úkol splněn 
32. Zakoupení teplákových souprav 

− Teplákové soupravy jsme osobně vyzvedli v pátek 27.1.2006 
− Soupravy budou rozdány členům, datum splatnosti částky 1599,-Kč za soupravy je 

20.2.2006, zajistí Jana Konečná 
− Drobné chyby při tisku budeme řešit s panem Pastyříkem, zajistí Petr Majer, termín: 

15.2.2006 
− úkol trvá 

33. Akce "Pochod zmrzlého kapříka" 
− Článek viz http://www.maestroclub.cz/2006010401-kronika-pochod-zmrzleho-

kaprika-jeste-jednou.html a http://www.maestroclub.cz/2006010303-kronika-
pohadkova-zimni-turistika-aneb-pochod-zmrzleho-kaprika.html  

− úkol splněn  



34. Lyžařsko-sportovní víkend / soustředění 
− Bližší informace viz http://www.maestroclub.cz/2006011701-pro-cleny-lyzarsko-

sportovni-soustredeni---pruzkum-zajmu.html  
− Zájezd se uskuteční o víkendu 3.-5.3.2006, zajišťuje Martin Koudela 
− úkol trvá 

35. Spolupořádání dětského dne v Kolovratech v roce 2006 
− Schůzka k dětskému dni proběhne 8.2.2006 
− O naší účasti na schůzce se jedná s p. Růžičkou 
− Úkol trvá 

36. Geodetický volejbalový turnaj 2005 / 2006 
− Termín: na rozhraní května a června 2006, hala ČVUT na Julisce, zjistit volný termín, 

oslovit spolupořadatele s tímto naším návrhem, podmínkou pořádání je nalezení 
silného sponzora nebo spolupráce s hl.m. Praha; zajistí Petr Souček, termín: 
20.12.2005  

− Možný termín 3.6.2006 (pokud nebude DD2006) 
− Úkol trvá 

37. 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 

− Případná iniciativa z řad členů je vítána, člen, který akci vymyslí, oznámí tento svůj 
záměr VV, který následně zajistí (v případě souhlasu s akcí) její prezentaci pro 
členskou základnu (email, www, sms, …) 

− Návštěva botanické zahrady – výstava motýlů skončila, o návštěvě budeme opět 
uvažovat na jaře 

− Úkol trvá 
38. Reklama – ceník reklamy 

− Ceník reklamy, termín do 20.1.2006, zajistí Petr Souček ve spolupráci s Jaroslavem 
Musilem 

− Úkol trvá 
39. Členské legitimace 

− Průkazy jsou průběžně předávány členům klubu. Předání je potvrzeno podpisem na 
předávacím protokolu, termín: 28.2.2006, zajišťuje Jana Konečná 

− Úkol trvá 
40. 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) 

− Úkoly:  
i. vyzvednout zamluvené dorty v cukrárně (do 17:00), zajistí Kamil Konečný 

ii.  vyzvednout květiny v květinářství (do 16:00), zajistí Petr Souček 
iii.  vzít do sálu vázy, ubrusy, ošatky, zajistí Kamil Konečný 
iv. vzít stojánky do sálu, zajistí Petr Souček 
v. vytvoření textů do stojánků, zajistí Petr Majer 

vi. vytisknout texty do stojánků, zajistí Kamil Konečný 
vii.  Vytvořit cedule s nápisy „Zákaz kouření“, „Vyprodáno“, „Šatna 5,-Kč“, 

„Tombola“, zajistí Petr Souček 
− 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 počítáno v graf. návrhu) 
• Grafické podklady sestaveny a zaslány firmě Sydokon emailem dne 

31.10.2005. Převzetí zboží a případné dotazy: zajistí Petr Souček ve 
spolupráci s Kamilem Konečným, termín: 2.2.2006  

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

tento termín 
− Schůzka s majitelem restaurace „U Boudů“ proběhla. Objednávka občerstvení na 

plese byla podepsána, konečná podoba je přílohou zápisu 
− Zvaní na ples po obci zdárně proběhlo v sobotu 28.1.2006 
− Rozpočet plesu 
− Pozvánka byla vystavena na webu viz http://www.maestroclub.cz/2006011003-pro-

cleny-spolecensky-ples---3.-unora-2006.html  
− Rozeslání pozvánek emailem na stejné adresy jako PF2006 - splněno,  
− Rozeslání pozvánek klasickou poštou na stejné adresy jako PF2006 (vyjma minulých 
členů) - splněno 

− Pokusit se zajistit sponzory na ples: Kolovratská Rychta, Chadovi, Čečil, Lay koření, 
Dr. Dudek, květiny, Vaněček, dorty, Rsport, Rádio Olympic,  … zajistí Petr Majer, 
Petr Souček 

− Podepsat smlouvu o zapůjčení sálu U Boudů s MČ Praha – Kolovraty, zajistí Petr 
Souček 

− Zaslat smlouvu na OSA, zajistí Petr Souček 
− Úkol trvá 

41. Účast klubu v AVL 
− Úkol trvá 

42. Další schůze výkonného výboru proběhne 

Dlouhodobé úkoly:  

43. Nabídka na spolupráci 
− Dorazil k nám další email na možnost spolupráce s rekreačním střediskem (příloha 

emailu je v příloze 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 zařízení ve Stráži pod Ralskem. 
  
V příloze zasílám nabídku s kontakty. Pokud Vás zaujme, budeme se těšit na spolupráci. 
  
S pozdravem a přáním hezkého dne Markéta Humpoláková, PANDA SPORT  

− S ohledem na skutečnost, že klub neplánuje pořádání zásadní sportovní akce do konce 
roku 2005, bude toto zařízení využito v rámci přátelského utkání se severočeskými 
týmy v roce 2006.  

− Úkol trvá 
44.  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. Souček, 
po tel. domluvě Vám zasílám odkaz na naše stránky www.motylek-rekreace.cz , pokud budete mít o případnou spolupráci zájem kontaktujte 
nás. 
S pozdravem Jelínek za rekr. areál Motýlek. 

− Vzhledem ke zjištěným cenám a dopravní vzdálenosti rekreačního střediska bude 
nabídka řešena v horizontu 3 až 4 měsíců osobní návštěvou. 

− Úkol trvá 
45.  Orientační běh v okolí Ondřejova 

− Dle sdělení Jakuba Kosteleckého, který bude koordinátorem celé akce, bude zařazena 
do plánu činnosti na rok 2006.  

− Úkol trvá 
46.  Klubová trička, čepice a čelenky 

− Tomprint – výroba reklamního oblečení 
− Archivace šablon je možná do cca. května 2006 
− Na jaře 2006 zvážíme důvody k reklamaci poslední dodávky 
− Úkol splněn 

47. Nabídka spolupráce od Rekreačního střediska VLAŠTOVKA 
− Oscanovaná nabídka je přílohou zápisu ze dne 30.12.2005 
− Nabídka bude řešena v horizontu 3 až 4 měsíců osobní návštěvou. 
− Úkol trvá 

 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 30.1.2006 
 


