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

Pond�lí 20. 3. 2006  19:30 – 0:00 
 
Ú�ast:  

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

Omluven: 
Musil Jaroslav 

 
Hosté:  

Kone�ný Kamil 
Nováková Hanka (19:45 – 22:00) 
Novák Filip (19:45 – 0:00) 
 

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

− Kolovratský zpravodaj 
• Uzáv�rky:  

• 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 

− Uh�ín�veský zpravodaj 
• Uzáv�rka vždy k 20. v m�síci 

− Náš REGION 
• 20. b�ezna 2006 
• 10. a 24. duben 2006 

• Na základ� posledního �lánku s názvem „NESESTOUPÍ“ zaslán do 
redakce email s návrhem na specifikaci jasných podmínek vzájemné 
spolupráce, v opa�ném p�ípad� budeme do redakce posílat pouze odkazy 
na naše webové stránky, email zatím bez odezvy, do dnešního dne 
nep�išla žádná odpov�� 

• Úkol trvá 
2. Informace od p�edsedy KK 

− P�edseda KK informoval o termínu (21.3.2006 19:00) sch�ze kontrolní komise  
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.   



− �len Pavel Martínek, termín zaplacení druhé splátky p�edplatného 

Nové úkoly:  
4. Bowlingový tým – dresy  

− Diskutována možnost zakoupení dres� pro �leny bowlingového tým�. 
− Navržena možnost �ešení formou klubových nášivek na námi zakoupená tri�ka (vyšší 

gramáž)  
− Úkol trvá 

5. Volejbalový turnaj MAESTRO CLUBU Kolovraty 
− Termín: sobota 16. zá�í 2006, do p�ehledu akcí na web, zajistí Petr Sou�ek 
− Úkol trvá 

6. Letní voda 2006 
− Termín: pátek 14.7. – sobota 22.7.2006  
− �lánek na web, p�ihlášky: do 30.4.2006, zajistí Petr Sou�ek 

7. Grafik 
− V obecné rovin� diskutována problematika grafika, který by pro klub zpracovával 

grafické materiály (pozvánky, plakáty, …) 
− Úkol trvá 

8. Dámské kalhoty k volejbalovým dres�m 
− Od firmy Litex vybrány Leggings krátké, �. 840041 barva petrol 
− http://www.litex.cz/inshop/scripts/price_list.asp?Q_CatalogueNumber_lt=84042&Las

t=1&template=Detail.htm&PageLen=1 
− Pro �lenky klubu (zvýhodn�ná cena 199,-K�), sleva v procentech 
− Za�adit k akci „Prodej zboží Moira, …“ 
− Úkol trvá 

 
Pokra�ující úkoly:  
9. Nabídka od firmy www.interice.cz, kluzišt� 21. století 

− V pond�lí 13.3.2006 prob�hla sch�zka s panem Tublem. Za náš klub se jí zú�astnili 
Petr Majer, Petr Sou�ek, Hana Nováková a Filip Novák. Bylo domluveno, že po 
instalaci prvního kluzišt� v Praze (oblast Nuslí, n�kdy na za�átku �ervna) nás bude 
pan Tubl kontaktovat s možností vyzkoušení tohoto kluzišt�. Na základ� této zkoušky 
se dále rozhodneme na zp�sobu spolupráce.  

− Úkol trvá 
10. Objednávka instruktážního DVD „Volejbal – útok“ 

− http://www.volejbal.cz/reklama/utok.html 
− 13.3. byly p�evedeny peníze na ú�et, dne 20.3.2006 zásilka s DVD dorazila 
− Úkol trvá 

11. Nabídka na rekrea�ní služby 
− Chata Smržovka: http://www.sweb.cz/sportovni.chata   
− P�išla nám emailová odpov�� „dobrý den jsem ráda že se Vám líbí naše nabídka. Mám pro vás dv� 

možnosti,jsme schopni vám vyhov�t se slevou, záleží na v�ku a nebo si k 15 lidem vemete trenéry s ubytováním 
zdarma. Co se týká termínu máme volno od 17.4. - 24.4. nebo 28.4. - 7.5., 12.5.-17.5. Pokud jde o reservaci je 
lepší ji uskute�nit co nejd�íve, d�kuji s pozdravem Tomášková“ 

− Zaslat email, že zatím nabídku nevyužijeme, ale ur�it� se ozveme v budoucnu, zajistí 
Petr Sou�ek 

− Úkol trvá 
12. Vystavení mapových podklad� na našem webu 

− Kontaktovány firmy: 



i. Kartografie a.s,, http://www.kartografie.cz/  
ii. SHOCart, spol. s r. o., http://www.shocart.cz/cs/  

iii. K�T, http://www.kct.cz/?oid=2 
− V�c je v �ešení, zatím nejslibn�ji vypadají výsledky jednání se subjekty Kartografie 

a.s. a K�T 
− Úkol trvá 

13.  �lenská sch�ze 
− Termín: ned�le 23. dubna 2006 od 14:30 
− P�edpokládaná doba trvání 2 hodiny, výro�ní zpráva formou prezentace v PPT 

(prezentace v Microsoft PowerPointu)  
− Dataprojektor zamluven u Filipa Nováka 
− Materiály (finan�ní zprávu, program, návrhy na �leny výboru, vylou�ení �len�, …) – 

p�edány kontrolní komisi 
− Program sch�ze je v p�íloze zápisu, vystavení na web a rozeslání pozvánek �len�, 

zajistí Petr Sou�ek, termín: 31.3.2006 
− Materiály: 

i. Zpráva o �innosti klubu za období listopad 2005 – duben 2006: Petr Sou�ek, 
termín: 23.4.2006 

ii. Zpráva o �innosti klubu za rok 2005, zajistí Petr Sou�ek, termín: 21.3.2006 
iii. Zpráva o �innosti kontrolní komise za období 4.11.2005 – 21.3.2006, zajistí 

Kamil Kone�ný, termín: 21.3.2006 
iv. Zpráva o hospoda�ení klubu v roce 2005, Jana Kone�ná, termín: 21.3.2006 
v. Ukon�ení �lenství na základ� �l. III.5Ba stanov klubu, seznam �len� na 

ukon�ení �lenství s dopisem s urgencí, Petr Sou�ek, termín: 21.3.2006 
− Návrhy výkonného výboru na : zapisovatel (Kone�ná Jana), ov��ovatel 2ks (Kone�ný 

Ji�í, Suchánek Lud�k), volební komise (Kone�ný Ji�í, Nováková Hanka), kandidáti na 
�leny VV (Sou�ek Petr, Majer Petr, Kone�ná Jana, Novák Filip, Il�enková Radana), 
prezident (Sou�ek Petr), viceprezident (Majer Petr) 

− Zpráva o �innosti (pod�kování Kone�ný Ji�í, Shán�lová Hanka, …) 
− Ob�erstvení: 2ks chlebí�ek na p�ihlášeného �lena 
− Pozvánky ostatním organizacím:  

i. M� Praha – Kolovraty, starosta 
ii. M� Praha – Kolovraty, místostarosta Ing. R�ži�ka 

iii. MACEK 
iv. KLUBKO 
v. RSPORT 

vi. Rádio Olympic 
vii. Kociánová Alena 

viii. Šebesta Libor 
ix. Bedná� 

− Prezentace (800x600) PPT 
− Úkol trvá 

14. Valná hromada PTU 
− Úterý 23.5.06 17:00 ve Vokovicích 
− Za klub se zú�astní Jana Kone�ná 
− Úkol trvá 

15.  Záv�rka ú�etní  
− odesláno 13.3. mailem na ptu@bon.cz a 14.3.06 doporu�en� poštou 
− úkol spln�n 



16. Da�ové p�iznání za rok 2005 
− Vypracováno a doru�eno na FÚ dne 20.3.2006  
− úkol spln�n 

17. ABL jaro 2006 
− Nomina�ní poplatek 100,-K� na �lena týmu, splatnost 5.4.2006 (p�evodem nebo u 

kapitán� tým� na 2. herním dnu 
− Rozešle PSO, zajistí 21.3.2006 
− Úkol trvá 

18. �ešení žádosti Ji�ího Cajthamla a Pavlíny Kopecké o vrácení �ásti p�edplatného 
− Žádosti o vrácení p�edplatného byly dopln�ny (p�iloženo léka�ské potvrzení) 
− Ob�ma žádostem se vyhovuje! 
− Ji�í Cajthaml (období 31.1. – 28.2.2006), Pavlína Kopecká (období 1.1. – 30.4.2006) 
− Vrácení p�edplatného zajistí Jana Kone�ná 
− Úkol trvá 

19. Moira, Litex – nabídka zvýhodn�ného zboží 
− Zkusit domluvit slevy s firmou Merell (http://www.merell.cz), firma otevírá 

zastoupení v �R, stále v �ešení, zajistí Petr Majer 
− Zkusit firmu Astro, zajistí Petr Majer 
− Poda�ilo se nám zajistit firmu Klimatex 
− P�ipravit webovou anketu k zjišt�ní frekvence t�chto akcí, zajistí Petr Sou�ek, termín: 

25.3.2006 
− Zve�ejníme k 25.3. 2006 
− Ud�láme Klimatex, Moira, Litex zvláš	, objednávky do 15.4., zajistí Petr Sou�ek 
− Úkol trvá 

20. �lenské pr�kazy 
− Necháme vyrobit �lenské pr�kazy pro nov� p�ijaté �leny (Ji�í Kubias, Pavel Martínek, 

Petr Janda) a duplikát pro Ji�inu Sou�kovou, zajistí Petr Majer, termín: 30.3.2005 
− Grafické podklady �lenských pr�kaz� byly malinko upraveny (zm�n�n text „neur�ito“ 

na „neomezená“, p�idán text „�lenský pr�kaz“ 
− Pr�kazy jsou dány do tisku, termín p�edání bude domluven p�íští týden 
− Úkol trvá  

21. Letní sezóna 2006 
− Nohejbal, zajistí Petr Sou�ek, termín: 28.2.2006 

i. Kolovraty, h�išt� ZŠ Mírová, cena za 1hod. 140,-K�, 
ii. Uh�ín�ves, h�išt� ZŠ Vachkova, cena za 1hod. 120,-K� (nov�jší h�išt�, 

možnost p�ikoupení šatny za 30,-K� a osv�tlení za 30,-K�) nebo 80,-K� 
(starší h�išt�, možnost p�ikoupení šatny za 30,-K�), 

iii. Uh�ín�ves, h�išt� ZŠ B�í Jandus�, cena za 1hod 100,-K�  
− Volejbal, zajistí Jana Kone�ná, termín: 28.2.2006 

i. Uh�ín�ves – h�išt� TJ Uh�ín�ves 
− Plážový volejbal, zajistí Rá�a Il�enková, termín: 28.2.2006 

i. �elákovice – h�išt� VSC �elákovice, Mnichovice – h�išt� Spor	áci 
Mnichovice, Kolovraty – h�išt� u koupališt� 

ii. Do konce b�ezna uzav�eme možnost hraní plážového volejbalu na 
kolovratském koupališti  

− Pr�zkum zájmu mezi �leny o tréninky volejbalu a nohejbalu, zajistí Jana Kone�ná a 
Petr Sou�ek, �lánky s informacemi jsou na webu 

− Úkol trvá 



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

(relaxa�ní cvi�ení pro ženy, …) 
− Na spole�né sch�zce v pátek 10.2.2006, které se za náš klub zú�astnil Petr Sou�ek a 

Petr Majer, jsme se domluvili na možnostech spolupráce, která p�ichází v úvahu od 
jara 2007 po p�ist�hování pí Borgesové do Kolovrat. Na podzim letošního roku 
provedeme pr�zkum trhu mezi ob�any Kolovrat (byl-li by o toto cvi�ení zájem) a 
pr�zkum t�lovýchovných za�ízení, kde je možné cvi�it. Cvi�ení by mohlo probíhat 2x 
týdn� v ideálním po�tu 20 cvi�enek. Cena instruktorky je 150,- – 180,-K�. Na konci 
letošního roku bychom mohli ud�lat také ukázkovou hodinu zdarma.  

− Úkol trvá 
23. Nást�nka v kolovratské t�locvi�n� 

− Poda�ilo se nám domluvit umíst�ní naší nást�nky v prostorách kolovratské t�locvi�ny 
− Grafický návrh rozmíst�ní jednotlivých informací na nást�nce sestaven 
− Úkol trvá 

24.  Složení výkonného výboru po volbách v dubnu 2006 
− �ešena otázka obsazení výkonného výboru v dalším volebním období 
− Do výkonného výboru budou kandidovat: stávající �lenové (PMA, RIL, PSO, JAKO) 

a nov� Filip Novák (návrh VV) 
− Do konce týdne každý dodá 5 �ádek o sob� na volební kandidátku  
− Úkol spln�n 

25.  Problematika hrá�� 15-18let 
− Byla vy�ešena s novou klubovou p�ihláškou 
− Do p�ihlášky p�idána v�ta (v p�ípad� nezletilosti žadatele): „Jako zákonný zástupce 

nezletilého žadatele o �lenství ve sportovním klubu prohlašuji, že jsem si pln� v�dom 
skute�nosti, že každý �len sportovního klubu sportuje na vlastní nebezpe�í.“ 

− Úkol spln�n 
26. �lenské p�ísp�vky na rok 2006 

− �lenský p�ísp�vek ve výši 300,-K� 
− Splatnost: 31.1.2006 
− Stav k dnešnímu dni: zaplatilo 46 �len� 
− �len�m (7 �len�), kte�í nezaplatili, zaslán email s upozorn�ním 
− Pokud výše uvedení �lenové nezaplatí p�ípadn� nevystoupí z klubu na vlastní žádost 

bude na �lenské sch�zi navrženo zrušení jejich �lenství ze strany klubu 
− Úkol trvá 

27. ZOOadopce 
− P�ísp�vky uzav�eny, celkem vybráno 4 160,-K� 
− Vzhledem k výši vybrané �ástky jsme se krom� p�vodního leguána nosorohého () a 

dikobraza srstnatonosého () rozhodli adoptovat také psouna prériového ().  
− V pátek zasláno na ú�et Zoo 
− Zárove� emailem do Zoo zasláno logo s názvem klubu pro pot�eby vyrobení cedulky 

k jednotlivým sv��enc�m 
− Úkol spln�n 

28. Interní klubové dokumenty 
− Ve spolupráci s �lenem klubu JUDr. Kone�ným jsme sestavili následující klubové 

dokumenty: 
i. P�ihláška do klubu (její sou�ástí je p�ihláška do oddílu) 

ii. Odhláška z klubu 



 
iii. Darovací smlouva (fyzická a právnická osoba) 
iv. Smlouva o reklam� 
v. Žádost o vrácení p�edplatného 

− Veškeré výše uvedené materiály byly konzultovány s Hanou Shán�lovou na 
jazykovou správnost, s kontrolní komisí 

− Výkonný výbor schvaluje nové verze klubových dokument� (p�ihláška, odhláška, 
smlouvy, žádost). Zárove� konstatuje, že p�vodní verze dokument� p�estávají platit a 
je nutné nadále používat pouze novou verzi „2006“.  

− Dokumenty byly vystaveny na webu v sekci „Ke stažení“ 
http://www.maestroclub.cz/download.php  

− Úkol spln�n 
29. Webové stránky – p�idání sekce „Pro sponzory a partnery“ 

− Na webu vytvo�ena sekce, ve které budou informace o sponzorech (stávajících) a 
informace pro možné sponzory (nabídka, smlouvy, …) 

− V této sekci byly zárove� zve�ejn�ny reklamní bannery klubu 
− Dále zde je uve�ejn�n �lánek o možnostech partnerství (generální, hlavní, klasik)  

s naším klubem s odkazem na smlouvy (dokument o partnerství konzultován s Hanou 
Shán�lovou na jazykovou správnost), v dokumentu je �ešen i základní ceník reklamy 
(partnerství) 

− Úkol spln�n 
30.  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 

31. Spolupráce se sdružením MACEK – Mate�ské centrum Kolovraty 
− Podmínky vzájemné spolupráce v kone�né podob� (po drobných úpravách) jsou 

p�ílohou zápisu ze dne 30.1.2006 
− Text dohody domluven s protistranou 
− Vlastní podepsání dohody necháme na koordina�ní sch�zku ohledn� DD, zajistí Petr 

Majer, termín: 28.3.2006 
− Úkol trvá 

32. Reklamní bannery našeho klubu 
− viz bod 29 
− Úkol spln�n 

33. Nákup literatury 
− Publikaci „Pr�vodce fondy EU pro neziskové organizace“ prostuduje a krátkou zprávu podá 

na nejbližší sch�zi VV Jana Kone�ná, termín: 15.2.2006 
− Úkol trvá 

34. Zakoupení teplákových souprav 
− Teplákové soupravy jsme osobn� vyzvedli v pátek 27.1.2006 
− Drobné chyby p�i tisku budeme �ešit s panem Pasty�íkem, zajistí Petr Majer, termín: 

15.4.2006 
− úkol trvá 

35. Spolupo�ádání d�tského dne v Kolovratech v roce 2006 
− D�tský den 27.5.2006  
− Ob�erstvení: Jarda Vojí� z Mnichovic, domluveno 



− Možné atrakce z naší strany: Kuželky, házení mí�kem na plechovky, b�hání, házení 
na koš, nafukování balónk�, házení kartou 

− Vyrobeno: koncept plakátu a webových stránek akce 
− Rozeslán email �len�m s informacemi o chystaném DD a s prosbou o pomoc s 

organizací 
− Úkol trvá 

36. 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  

− Termín sobota 3.6.2006, doba 8:00 – 20:00 
− Objednat šatny, ob�erstvovnu, hlavní halu (3 kurty) 
− Do konce dubna žádost na magistrát MHMP pro spolupo�adatelství, ob�erstvení 

zajišt�no u Jardy Vojí�e z Mnichovic 
− Rozeslán email s prosbou o pomoc s organizací a žádosti o nominace do týmu, zajistil 

Petr Majer 
− Informa�ní sch�zka k turnaji prob�hne v pond�lí 27.3.2006 
− Možní sponzo�i (Kartografie, Gefos, Hrdli�ka, Gepro, Geodézie �S, Geodis) 
− Rozhod�í 
− Úkol trvá 

37. 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 

− K�ivoklát – tip na výlet http://www.maestroclub.cz/2006031301-ostatni-cestovni-
zazitky-tip-na-vylet---velikonoce-na-krivoklate.html , zajistí Jana Kone�ná  

− Úkol trvá 
38. Reklama – ceník reklamy 

− viz bod   
− Úkol spln�n 

39. Spole�enský ples v plesové sezón� 2006 
− Vyú�tování plesu bylo provedeno 
− Vystavení faktury �ZS za volné vstupenky a vyplacení podílu na zisku bylo 

provedeno 
− Úkol spln�n 

40. Ú�ast klubu v MAVL 
− Sobota 25.3.2006 play-off, hrajeme 2-5 zápas�, na 2 porážky 
− Úkol trvá 

41. Další sch�ze výkonného výboru prob�hne  

Dlouhodobé úkoly:  
42. 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 
43.  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 
44.  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 
45.  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 

46. Nabídka spolupráce od Rekrea�ního st�ediska VLAŠTOVKA 
− Oscanovaná nabídka je p�ílohou zápisu ze dne 30.12.2005 
− Nabídka bude �ešena v horizontu 3 až 4 m�síc� osobní návšt�vou. 
− Úkol trvá 

47. Nabídka sítotisku (reklamní p�edm�ty, …) 
− http://www.verbis.cz/ 
− Nabídka je p�ílohou zápisu 
− Firm� zaslána odpov�� s pod�kováním, Petr Majer se do firmy p�íležitostn� zajede 

podívat a zjistí podrobnosti 
− Úkol trvá 

 
Zapsal : Petr Sou�ek 
 
V Praze dne 20.3.2006 


