
Email č.1: Původní nabídka od pí Pazderníkové [ČP] ze dne 15.3.2006 
 
Předmět:  
[MCKVV] [MCK] nabídka pro sportovní kluby 
Od:  
Pazderníková Gabriela Bc. <GPazdernikova@cpoj.cz> 
Datum:  
Wed, 15 Mar 2006 16:17:30 +0200 
Komu:  
<info@maestroclub.cz> 
 

Dobrý den,  
dovoluji si Vás tímto oslovit jménem České pojišťovny, a.s.  
Rádi bychom Vašim členům nabídli pojištění proti úrazu či jiný druh 
životního pojištění. Pokud by Váš sportovní klub měl o pojištění Vašich 
členů zájem, je Česká pojišťovna ochotná Váš klub sponzorovat.  
Jestli Vás naše nabídka oslovila, kontaktujte nás prosím na níže 
uvedených kontaktech, rádi se s Vámi sejdeme a podáme přesné informace.  
Pokud již jste u České pojišťovny pojištěni či nemáte o nabídku zájem, 
považujte tento e-mail za bezpředmětný.  
Omlouváme se za nevyžádaný e-mail.  
S pozdravem  
Bc. Gabriela Pazderníková 
Manažer skupiny 
............................................... 

 
Česká pojišťovna a.s. 
Revoluční 2, 110 00 Praha 1  
Tel: 603 749 230 
Fax: 241 401 591 
e-mail: gpazdernikova@cpoj.cz  
web:    www.cpoj.cz  



Email č.2: odpověď p. Majera [MAESTRO CLUB] ze dne 16.3.2006 
Předmět:  
RE: [MCKVV] [MCK] nabídka pro sportovní kluby 
Od:  
"Petr Majer" <petr.majer@maestroclub.cz> 
Datum:  
Thu, 16 Mar 2006 11:38:01 +0200 
Komu:  
'Pazderníková Gabriela Bc.' <GPazdernikova@cpoj.cz> 
Kopie:  
<vv@maestroclub.cz> 
 

Vážená paní, 

děkujeme Vám tímto za nabídku pojištění našich členů. Rádi bychom si při osobní schůzce vyjasnili 
podrobnosti o formě a způsobu pojištění, která připadají do úvahy a samozřejmě také vazby na typ a 
rozsah možného sponzoringu ze strany České pojišťovny, a.s. Pro tento účel si tedy dovolujeme 
navrhnout termín schůzky v úterý 21.3. v 17:00 hod. či v pátek 24.3. rovněž od 17:00 hod. Místo 
schůzky navrhněte, je možno se sejít rovněž v Kolovratech v salónku místní restaurace. 

S pozdravem 
 
Petr Majer  
viceprezident sportovního klubu  
MAESTRO CLUB Kolovraty, Mírová 260/3, 103 00 Praha 10-Kolovraty 
mobil: +420 731 430 747 
e-mail: majer@maestroclub.cz  
websites: www.maestroclub.cz 



Email č.3: urgence p. Majera [MAESTRO CLUB] ze dne 10.4.2006 
Předmět:  
FW: [MCKVV] [MCK] nabídka pro sportovní kluby 
Od:  
"Petr Majer" <petr.majer@maestroclub.cz> 
Datum:  
Mon, 10 Apr 2006 10:33:26 +0200 
Komu:  
<GPazdernikova@cpoj.cz> 
Kopie:  
<vv@maestroclub.cz> 
 

Vážená paní, 

chtěl jsem se zeptat, zda Vám byl doručen níže uvedený e-mail, neboť zůstal zcela bez odezvy. 
Rovněž bych se Vás rád zeptal, zda je níže uvedená nabídka ČP, a.s. ještě stále platná. 

Děkuji za odpověď.  

S pozdravem 

Petr Majer  
viceprezident sportovního klubu  
MAESTRO CLUB Kolovraty, Mírová 260/3, 103 00 Praha 10-Kolovraty 
mobil: +420 731 430 747 
e-mail: majer@maestroclub.cz  
websites: www.maestroclub.cz 
 


