
Hodnocení činnosti klubu Maestro 

Kolovraty v letní sezóně 2002. 

Úvod 

Zpráva je určena k přečtení na členské schůzi konané dne 23.11.2002. 

Obsahuje soupis činnosti sportovního klubu od poslední výroční schůze konané 

dne 24.4.2002. 

Sportovní činnost v letní sezóně 2002 

1. Nohejbal. 

Pravidelné nohejbaly jsou klasickou náplní klubu. V létě jsme se scházeli na 

klubu a ZŠ pronajatém tenisovém kurtu "Na Parkáně" jednou až dvakrát týdně. 

Po skončení letní sezóny jsme se vrátili do obvyklé tělocvičny základní školy. 

Nohejbalové zastoupení jsme měli ve třech turnajích konaných ve Velké 

Jesenici u Náchoda, kam jsme byli pozváni Petrem Jeništou.  

13.7. Kamil Konečný, Petr Souček, Tonda Pastorek 12.místo  

7.9. Kamil Konečný, Petr Souček, Jarda Krejčí 19.místo  

28.9. Kamil Konečný, Petr Souček, Tonda Pastorek 5.místo  

Celkově Velkojesenická vysoká noha 17. místo  

Vyvrcholením letní nohejbalové sezóny bylo uspořádání TURNAJE TROJIC  

dne 31.8. na Parkáně. Naše týmy v něm skončily na 4. a 5. místě. Turnaj proběhl 

velmi úspěšně, za což je třeba všem, kteří přispěli, ještě jednou poděkovat. 

2. Volejbal 

Volejbal se v letní sezóně hraje dvakrát týdně, také na Parkáně a od října 

jednou týdně v tělocvičně při ZŠ. Bohužel se ne vždy setkáváme v plném počtu, 

díky čemuž otevíráme své brány novým zájemcům. 

Oficiální tým není pevně dán, ale v přátelských zápasech či turnajích jsme 

schopni postavit vyrovnané a slušné mužstvo.  

Během letní sezóny byly realizovány dvě volejbalové akce: 



-         Přátelský turnaj se studenty (tehdy) 2. ročníku G+K FSv ČVUT konaný 

dne 19.6.2002. Maestro v tomto zápase zvítězilo 

-         Turnaj hlavně pro obor G+K konaný dne 26.10.2002. I tento turnaj proběhl 

byl velmi úspěšný, přestože umístění našeho klubu nebylo takové, jaké 

jsme si představovali, skončili jsme pátí. Opět si dovolím poděkovat všem, 

kteří k realizaci turnaje přispěli svým úsilím. 

3. Vodácká turistika 

Pod hlavičkou klubu jsme v lední sezóně zrealizovali dvě vodácké akce: 

-         Ploučnice "BB" ve dnech 26.4. - 30.4. Tato akce se opět vyznačovala vyšší 

sportovní náročností. Samotná řeka má kouzlo, díky kterému se na ní rádi v 

budoucnu vrátíme. 

-         Velkolepá letní Lužnice jetá ve dnech 28.6. až 7.7. Jelo 9 posádek, 8 

smíšených, jeden sólista. Návrat na tuto, poněkud línou řeku byl pro nás 

mírným zklamáním: Sportovní náročnost Lužnice skutečně není vysoká, 

což se některé posádky snažily vykompenzovat snížením svých vlastních 

schopností. Ale nevědomky jsme měli poslední příležitost spatřit tuto řeku 

tak, jak po letošních povodních asi už vypadat nebude.  

4. Automobilový sport 

MaestroClub nominoval tři posádky do navigační rallye Geos-Opel-Tour 

konané dne 12.10.2002 v okolí Litoměřic. Machoň - Dejv 13., Honza - Příhon 22., 

Jirka - Petr 24. 

5. Ostatní 

Mnoho členů klubu se ve svém volném čase i nadále věnuje individuálně 

rozličné další sportovní činnosti. Namátkou bych jmenoval tenis, cyklistiku, 

aerobik, turistiku či bowling.  

Organizační činnost klubu v uplynulém roce 

Hlavním výsledkem, který se nám podařil, a který dal opravdu hodně práce, 

bylo zajištění pronájmu tenisového kurtu "Na Parkáně" a to ve spolupráci se 

základní školou. Provozování kurtu jsme prakticky převzali do svých rukou. To 

znamenalo zprovoznění kurtu po zimě, správu a běžnou údržbu, úklid, zajišťování 



hodin pro veřejnost, spolupráci se školou a opětovné zazimování kurtu. Na těchto 

činnostech bylo odpracováno 188 brigádnických hodin.  

O zkušenostech s vlastním pronájmem se s vámi rád podělí Petr v následujícím 

příspěvku.  

Předpokládané činnosti v roce 2003 

Sportovní činnost: 

-         Pokračování ve sportovní činnosti z roku 2002, tj. pravidelné nohejbaly, 

volejbaly a tenisy. 

-         Uspořádání zimních lyžařských výjezdů dle možností. 

-         V létě opětovné uspořádání přátelského nohejbalového turnaje. 

-         V létě uspořádání přátelského volejbalového turnaje otevřeného všem 

zájemcům. 

-         Na jaře uspořádání pravidelné jarní vody s vyšší sportovní náročností na 

přelomu dubna a května. 

-         Uspořádání pravidelné týdenní letní vody v prvním týdnu měsíce července. 

-         Uspořádání podzimní vody nebo náhradní akce ve vhodném termínu. 

Organizační činnost: 

-         Opakovaný pronájem tenisového kurtu Na Parkáně. 

-         Uspořádání další výroční členské schůzi na jaře 2003. Na této schůzi je v 

souladu zapotřebí vyhodnotit finanční zprávu za rok 2002. 

Závěr 

Závěrem výroční zprávy bych vám chtěl popřát vám všem mnoho sportovního 

zdaru v roce 2003. Dále bych vám chtěl oznámit, že se z časových a osobních 

důvodů vzdávám funkce kronikáře.  

Vratislav Filler 


