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Zpráva o činnosti 
sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty za období květen – říjen 2004

Nejprve mi dovolte, abych Vás všechny přivítal na naší členské schůzi sportovního klubu
MAESTRO CLUB Kolovraty a jménem výkonného výboru Vás všechny pozdravil a popřál Vám v
nové sezóně zejména hodně zdraví, osobní a rodinné pohody a samozřejmě hodně sportovních
úspěchů. Již na tomto místě si dovoluji připomenout, že MAESTRO CLUB Kolovraty je členem
Českého svazu rekreačního sportu (ČSRS) a Pražské tělovýchovné unie (PTU). Prostřednictvím
členství v této organizaci je náš klub také řádným členem Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV,
http://www.cstv.cz).

Veškeré informace o fungování a vedení klubu najdete na našich webových stránkách
http://www.maestroclub.cz a nebo si o ně můžete napsat na email info@maestroclub.cz.
V nejbližší době plánujeme přeměnu našich webových stránek do nového kabátu, tak se máte,
na co těšit.

A nyní konkrétně k činnosti našeho klubu. 

Členská základna
Náš sportovní klub má k dnešnímu dni 66 členů, z toho 30 žen a 36 mužů. V květnu

jsme naše řady rozšířili o 5 nových členů: Jardu a Lucku Musilovi, Petra Majera, Radanu
Ilčenkovou a také naší první zahraniční členku klubu Beatrix Lovaczi z Maďarska. Další
rozšiřování členské základny nás čeká už dnes.

Práce výkonného výboru 
Zda-li práce výboru byla v uplynulém roce dobrá či nikoliv, to nechám na Vašem

hodnocení. Výbor na svých pravidelných 4 výborových schůzích projednával jednak běžné
organizační věci a administrativní záležitosti, dále pak informace z ústředí (od ČSRS, PTU,
ČSTV). 

Chci připomenout, že termíny výborových schůzí jsou pravidelné – vždy první čtvrtek
v měsíci od 20:00 v rodinném domku prezidenta klubu. Tímto opatřením měla a bude mít celá
členská základna možnost zúčastnit se schůzí výboru.

V závěru tohoto bodu bych rád připomenul, že volební období tohoto výkonného
výboru končí až v květnu 2006. Vzhledem k tomu, že Jiří Hrnčíř ml. požádal o uvolnění
z funkce viceprezidenta kvůli časovému zaneprázdnění, budeme muset náš výkonný výbor
doplnit o nového člena. 

Jménem celého výkonného výboru děkuji Jiřímu Hrnčířovi ml. za práci a čas, který
věnoval našemu klubu. Jiří Hrnčíř ml. se podílel na vedení klubu od dob jeho vzniku. 

Pravidelné sportování
Tento bod můžeme rozdělit do dvou částí: volejbal a nohejbal. To jsou dva sporty,

kterým se věnujeme na trénincích pravidelně každý týden. V letní sezóně využíváme
venkovních sportovišť. Letos jsme byli vzhledem k rekonstrukci areálu nuceni opustit
kolovratské kurty „Na Parkáně“ a sportovat v jiných prostorách. 

Volejbal
Na volejbal jsme se scházeli na antukových kurtech volejbalového oddílu TJ

Uhříněves. Na kurty jsme chodili celou letní sezónu tj. v době od 9. května do 26. září vždy
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v neděli od 18:00 do 20:00 (v červnu a červenci od 19:00 do 20:00). Letní sezóna obsahovala
20 týdnů. 

Musím se pozastavit u docházky na tréninky. Při pohledu na přehlednou tabulku účastí
na jednotlivých trénincích, kterou můžete sledovat na adrese http://treninky.maestroclub.cz,
jsem zjistil, že jsme se sešli pouze 11x (55%) a v plném počtu 12 lidí a více pouze 6x (30%)!
Zrušení tréninku bylo způsobeno 6x deštěm a 3x nedostatkem hráčů. 

Letní volejbalovou sezónu s námi zahajovaly také Jana „Štefi“ Pastorková a Jiřka
Součková. Obě naše rozehrávačky později kvůli těhotenství svojí účast na volejbale přerušily.
Přejme jim, ať se jim narodí zdravý sportovec či sportovkyně, kteří v budoucích letech rozšíří
naší členskou základnu, a ony samy se mezi nás – volejbalové nadšence vrátí. 

V závěru volejbalového okénka musím moc poděkovat Radaně Ilčenkové, která se
dobrovolně a na vlastní žádost ujala tréninkového vedení volejbalové dvouhodinovky.
Musíme objektivně přiznat, že pod vedením Radany Ilčenkové roste nejenom kvalita, ale i
radost ze hry. Doufám, že není daleko chvíle, kdy naše tréninkové snažení bude odměněno
turnajovými vavříny. 

Nohejbal
Na nohejbal jsme se scházeli na antukovém kurtu TJ Sokol Kolovraty u místního

fotbalového hřiště. Na kurty jsme chodili celou letní sezónu tj. v době od 7. května do 17. září
vždy v úterý a pátek od 18:00 do 20:00 (v červnu a červenci od 19:00 do 20:00). Letní sezóna
obsahovala 20 týdnů. 

I zde se zastavím u docházky. V úterý jsme se z 20 týdnů sešli 15x (75%), ale v plném
počtu 6 hráčů pouze 6x (30%). Zrušení tréninku bylo 2x způsobeno deštěm a 3x nedostatkem
hráčů. V pátek jsme na tom ještě hůř. Sešli jsme se pouze 9x (45%) a v plném počtu 6 hráčů
pouze jednou!!! Kvůli dešti jsme museli trénink zrušit pouze 1x, v ostatních případech jsme
se prostě nesešli!

Uvidíme, jak se bude účast vyvíjet v zimní sezóně,ale pro letní sezónu 2005 musíme
(alespoň v případě nohejbalu) sehnat nějaké hráče zejména pro páteční termín! 

Příspěvek ze státního rozpočtu na projekt „Sportuj s námi“ v roce 2004
I v letošním roce jsme se zúčastnili soutěže „Sportuj s námi“ pořádanou PTU s akcí

„Vodácký sjezd Ohře“. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 5 000,- Kč. 

Příspěvky do Kolovratského zpravodaje
Do Kolovratského zpravodaje jsme letos psali celkem 3x. V jarním čísle nás Jana

Součková informovala o zimním volejbalovém turnaji, v prázdninovém čísle Jiří Hrnčíř ml.
pozval občany Kolovrat s námi na vodu a v podzimním čísle se Jarda Musil těšil na námi
pořádaný volejbalový turnaj. 

Sportovní akce pořádané klubem
Vodácký sjezd „Ohře 2004“
Letos jsme se opět vrátili na Ohři, a to v tradičním termínu, tj. v prvním červencovém

týdnu od 2.7. do 10.7.2004. Start i cíl naší cesty byl stejný jako v roce 2001 (Tršnice u Chebu
– Vikletice na Nechranické přehradě). Letošní sjezd si nenechalo ujít celkem 6 posádek.

Nohejbalový turnaj „Uhříněves – 28.8.2004“
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Zázemí antukových kurtů v Uhříněvsi přímo láká k pořádání turnajů, a tak jsme
neodolali. Avšak ne každý den se daří, a tak musíme objektivně říci, že letošní nohejbalový
turnaj nepatřil k těm úspěšným (z původně přislíbených 10 týmů se nakonec dostavil pouze
jeden. Z nohejbalového turnaje se stal přátelský zápas domácího týmu MAETRO CLUBU s
týmem z Jižního města).

Volejbalový turnaj Uhříněves – 11.9.2004
Po neúspěchu letošního nohejbalového turnaje jsme už do pořádání volejbalového

turnaje neměli moc chuť ani odvahu, ale nakonec jsme se přece jen vzchopili a turnaj
uspořádali. Odměnou nám byli spokojení hráči i krásné sportovní zážitky. Turnaj se konal
opět na antukových kurtech v Uhříněvsi, zúčastnilo se celkem 7 týmů. Hrálo se systémem
každý s každým, a tak si nikdo nemohl stěžovat, že by si zahrál méně nebo více než ostatní.
Náš domácí tým skončil na pěkném 5. místě. Turnaj zaslouženě vyhráli hráči týmu
„Janovice“, kteří byli bezkonkurenčně nejlepší.

Doufáme, že se turnaj líbil všem zúčastněným hráčům a divákům a že tento první
ročník turnaje nastartuje jeho dlouholetou tradici. 

Závěrem bych chtěl poděkovat Všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje a bez
kterých bychom turnaj nebyli schopni uspořádat. Děkuji zejména: Janě „Štefi“ Pastorkové,
Jiřce Součkové, Jardovi Musilovi a Kubovi Kosteleckému, kteří měli na starosti restaurační
zázemí turnaje!

Účast na sportovních akcích pořádané ostatními sportovními organizacemi
Nohejbal
22.května 2004 – nohejbalový turnaj v Benicích (4. místo ze 6)

Nastoupili jsme v improvizované sestavě: Jiří Hrnčíř ml., Kamil Konečný, Petr
Souček a skončili jsme na výborném 4. místě, když bronzové místo nám uniklo
jen kvůli neschopnosti pořadatelů správně spočítat výsledky a my jsme museli
o třetí místo bojovat v dodatečném zápase, který jsme prohráli 2:1 na sety a
skončili čtvrtí. 

12. června 2004 – nohejbalový turnaj ve Velké Jesenici (17. místo z 19)
Za náš tým nastoupila trojice: Kamil Konečný, Tonda Pastorek, Petr Souček a i
přes bojovný výkon skončila na 17. místě, ke kterému je vynesla 1 výhra.
Musíme objektivně přiznat, že kvalita týmů ve Velké Jesenici výrazně stoupla.

19. června 2004 – nohejbalový turnaj v Praze – Strašnicích (7. místo z 8)
Tým MAESTRO CLUBU nastoupil ve složení: Pavel Hink, Jiří Hrnčíř ml.,
Petr Souček a skončil na 7. místě. Poprvé nás na turnaji porazila trojice
mladých dívek a musím podotknout, že jsme jim nic nedarovali a na všechny
tři vyhrané míče jsme se pořádně nadřeli! 1 vítězství na víc než předposlední
místo bohužel nestačilo!

2. října 2004 – nohejbalový turnaj ve Velké Jesenici (16. místo ze 17)
Za tým MAESTRO CLUBU nastoupili: Kamil Konečný a Petr Souček. Trojici
střídavě doplňovali hostující Pavel Jeništa a Jarda Kmoníček. Získali jsme jen
jedno vítězství, ale ani v ostatních zápasech jsme nebyli bez šancí. 

Volejbal
17. července 2004 – turnaj v plážovém volejbale v Mnichovicích
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Nastoupili jsme ve složení: Pavlína Kopecká, Jaroslav Musil, Lucka Musilová
a hostující Marek Ruda. Přes výborné výsledky na hřišti i v místním
občerstvení přivezli naši domů pouze pamětní list. 

11. září 2004 – turnaj MAESTRO CLUBU Kolovraty (5. místo ze 7)
jen pro úplnost uvádím i turnaj námi pořádaný
Nastoupili jsme ve složení: Jana Konečná, Lucka Musilová, Irena Reichlová,
Kamil Konečný, Petr Majer, Tonda Pastorek, Petr Souček.

23. října 2004 – turnaj oboru G+K, Pod Juliskou 4, Dejvice (6. místo z 12 týmů)
Nastoupili jsme v obvyklém složení: Jana Konečná, Lucka Musilová, Irena
Reichlová, Kamil Konečný, Kuba Kostelecký, Petr Majer, Petr Souček. Hrálo
se ve dvou šestičlenných skupinách pouze na dva sety. Získali jsme jedno
vítězství 2:0, tři remízy 1:1 a jednu prohru 0:2. Celkem jsme získali 5 bodů,
které nám stačily na třetí místo ve skupině. Od druhého postupového místa ve
skupině nás dělilo pouze 6 míčů! 
Ještě dlouho nás bude strašit průběh druhého setu v našem předposlední utkání,
kdy jsme jej „dokázali“ prohrát i přes nadějné vedení 21:13 a 24:21! Tento náš
zkrat nás stál místo mezi nejlepší čtveřicí.
I přes tento malý výpadek musíme účinkování na turnaji hodnotit kladně a
určitě se příští rok opět zúčastníme a uděláme naší trenérce větší radost než
letos.

Závěr
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním členům MAESTRO CLUBU, kteří se

podílejí na bezproblémovém fungování našeho klubu.
A nám všem chci popřát bohatého Ježíška, střízlivý vstup do nového roku 2005,

mnoho sportovních úspěchů a žádné zranění!

Děkuji za pozornost
          Ing. Petr Souček

         Prezident MAESTRO CLUBU Kolovraty
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