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Zpráva o činnosti 
sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty za období listopad 2004 – duben 2005

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 nových webových
stránkách http://www.maestroclub.cz a nebo si o ně můžete napsat na email
info@maestroclub.cz. Jak jste si jistě již všichni všimli, tak na začátku března 2005 jsme na
našich webových stránkách spustili novou verzi naší webové prezentace. Doufám, že se Vám
naše nové stránky líbí a přispějí ke zlepšení informovanosti našich členů. 

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. Na dnešní

členské schůzi máme opět na programu přijímání nových členů, a proto můžeme očekávat
další rozšíření našeho klubu. 

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

hodnocení. Výbor v tomto období pracoval ve složení: Petr Souček (prezident), Petr Majer
(viceprezident), Jana Konečná (účetní a pokladní) a Jaroslav Musil. Výbor na svých 10
výborových schůzích projednával jednak běžné organizační věci a administrativní záležitosti,
dále pak informace z ústředí (od ČSRS, PTU, ČSTV). Některé schůze se konaly mimo řádný
termín a byly svolány kvůli zajištění konkrétních úkolů (příprava návrhu nových stanov klubu,
příprava sportovních akcí, …).

V posledních 6 měsících, ve kterých jsme řešili mnoho záležitostí, byly termíny schůzí
dosti náhodné. Nebylo v našich silách udržet deklarovanou pravidelnost (vždy 1. čtvrtek v
měsíci). Nadále ovšem chceme termíny našich schůzí zpravidelnit, aby měl každý člen klubu
možnost (pokud o to projeví zájem) se schůze zúčastnit. Budeme se snažit termíny schůzí
výkonného výboru sjednotit na prvním pondělí v měsíci od 19:00 u některého z členů výboru
a dále termíny s místem konání zveřejňovat na našich webových stránkách. 

V závěru tohoto bodu bych rád připomenul, že volební období tohoto výkonného
výboru končí až v květnu 2006. Vzhledem ke změnám v organizaci a fungování našeho
sportovního klubu předkládáme na dnešní schůzi návrh na změnu stanov našeho sportovního
klubu, na základě které chceme zvýšit počet členů výkonného výboru o jedno místo.  Tento
nový člen výkonného výboru by měl na starosti tréninkovou přípravu našich členů. 

S organizačních věcí, kterým se výkonný výbor v tomto období věnoval bych rád
připomenul následující:

• Příprava návrhu nových stanov našeho sportovního klubu
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• Příprava a realizace vizitek pro členy výkonného výboru
• Příprava a realizace nových razítek našeho sportovního klubu
• Příprava nových členských průkazů
• Příprava a realizace výroby reklamních předmětů klubu (trička, čepice, …)

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 zimní sezóně využíváme
tělocvičnu v Kolovratech a „Lidový dům“ v Uhříněvsi. Oběma provozovatelům bych rád
poděkoval za spolupráci a věřím v její pokračování v další sezóně. 

Volejbal
Na volejbal jsme se scházeli nově ve dvou termínech. V neděli jsme se scházeli vždy

od 18:00 do 20:00 v Kolovratské tělocvičně po celou zimní sezónu tzn. v období od 26.9.2004
do 24.4.2005. Zimní sezóna obsahovala 31 týdnů. 

Od začátku listopadu jsme se nově scházeli také ve čtvrtek od 20:30 do 22:00
v uhříněveské tělocvičně „Lidový dům“. Tento druhý termín využíváme zejména k tréninku –
zlepšování míčové techniky a fyzické kondice. Zkrácená zimní sezóna obsahovala 25 týdnů.

Docházku na tréninky můžete už delší dobu sledovat na adrese
http://treninky.maestroclub.cz. Při pohledu do tabulky účastí musím konstatovat, že účast na
nedělním volejbale byla výrazně lepší než v letní sezóně 2004. V neděli se volejbal nekonal
pouze 3x z toho 2x z důvodu Vánočních a Velikonočních svátků. Smutnější je ovšem
skutečnost, že jen 11x jsme se sešli ve 12 a více hráčích! Průměrná účast se pohybuje těsně
pod 11 (přesně 10.6).

Čtvrteční termín je na tom podstatně hůř, ale s tím jsme počítali již při jeho otevření.
Z 22 týdnů jsme se nesešli celkem 7x z toho 1x kvůli Vánočním svátkům. Průměrná účast se
pohybuje těsně nad 7 (přesně 7.4). 

Na minulé členské schůzi jsem v tomto bodě hovořil o našich dvou těhotných
nahrávačkách Janě Štefi Pastorkové a Jiřce Součkové. Neuplynul ani půlrok a obě dvě po
narození své prvorozené dcery Terezy respektive syna Vojtěcha začínají pomalu uvažovat o
sportovním návratu mezi nás. Jana Pastorková mezi nás již zavítala v závěru zimní sezóny a
Jiřka Součková o tom uvažuje v průběhu sezóny letní. 

V závěru volejbalového okénka musím opět poděkovat Radaně Ilčenkové, která se i
v zimní sezóně snažila, aby naše hra nepostrádala kvalitu a řád. Jestli je s našimi výkony
spokojena, nechám na jejím posouzení.

V následující letní sezóně 2005 se z tělocvičen přestěhujeme ven. Konkrétně na
antukové kurty volejbalového oddílu TJ Uhříněves a beachvolejbalové kurty v Čelákovicích. 

Nohejbal
Na nohejbal jsme se scházeli v kolovratské tělocvičně. Do tělocvičny jsme chodili

celou zimní sezónu tj. v době od 21. září 2004 do 29. dubna 2005 vždy v úterý od 19:30 do
21:00 a pátek od 21:00 do 22:30. Zimní sezóna obsahovala 32 týdnů. 

I zde se zastavím u docházky. V úterý jsme se sešli pokaždé (100%), z toho v plném
počtu 6 hráčů 23x (průměrná účast je těsně pod 6 (5.7)! V pátek jsme na tom byli tradičně hůř.
Sešli jsme se sice 23x (72%), ale v plném počtu 6 hráčů pouze čtyřikrát (průměrná účast se
dostala pod 5 (4.8)!!! 
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V následující letní sezóně jsme se rozhodli páteční termín přesunout na středu.
Uvidíme, jak se nám tato změna osvědčí.  

Na nohejbal se v letní sezóně 2005 vrátíme do nově zrekonstruovaného areálu „Na
Parkáně“.

Příspěvky do regionálních časopisů
V tomto období jsme přispěli 1x do vánočního čísla Kolovratského zpravodaje, 1x do

časopisu Patriot 4/2005 a 1x do časopisu Říčanský kurýr 4/2005. Příspěvky si můžete přečíst
na našich webových stránkách. 

Sportovní akce pořádané klubem
Turnaj v Bowlingu „O pohár prezidenta klubu“
V sobotu 15. ledna 2005 jsme uspořádali první ročník turnaje „O pohár prezidenta

klubu“. Bowlingová bitva se odehrála v herně na Vojkově za účasti 12 hráčů. Vítězem se stal
náš viceprezident Petr Majer. Na dalších místech se umístili Luděk Suchánek, který výkonem
147 bodů vytvořil rekord našeho klubu, a Jaroslav Musil. Bližší informace a fotografie najdete
na našich webových stránkách.  

Přátelský zápas ve volejbale s s.k. Kolovrátek
V neděli 16. ledna 2005 jsme nastoupili ve složení Jana Konečná, Pavlína Kopecká,

Petr Majer, Tonda Pastorek, Irena Reichlová a Petr Souček v kolovratské tělocvičně
k přátelskému utkání s týmem s.k. Kolovrátek. Po výborném výkonu jsme vyhráli 3:1 na sety
(25:17, 22:25, 30:28, 25:22). 

Přátelský zápas ve volejbale se s.k. Sporťáci Mnichovice
20. února 2005 jsme sehráli další přátelské volejbalové utkání tentokrát se s.k.

Sporťáci Mnichovice. Ve složení Ilčenková Radana, Konečná Jana, Kopecká Pavla,
Kostelecký Jakub, Majer Petr, Musil Jaroslav, Reichlová Irena, Souček Petr jsme týmu
z Mnichovic podlehli 1:3 na sety. 

Účast na sportovních akcích pořádané ostatními sportovními organizacemi
Nohejbal

Turnaj v Průhonicích
V sobotu 26. března 2005 jsme se zúčastnili prvního nohejbalového turnaje v této

sezóně. Ve složení Martin Česák, Jiří Hrnčíř ml. a Petr Souček jsme po výborném výkonu
vybojovali 3. místo! Turnaje se zúčastnilo 7 týmů a k tomuto překvapivému a výbornému
výsledku nás přivedla 4 cenná vítězství a 2 těsné prohry. Více se opět můžete dočíst v kronice
na našich webových stránkách. 

Volejbal
Volejbalový turnaj Stránčice
20. listopadu 2004 jsme se zúčastnili volejbalového turnaje ve Stránčicích. Po lítém

boji a výborném výkonu jsme obsadili 6. místo (bohužel jen ze 6 týmů). V základní skupině
jsme uhrály 2 těsné prohry (2:0 – 26:24,26:24; 2:1). Naší účast na turnaji jsme zakončili
prohrou v utkání o páté místo (2:1) se Sporťákama Mnichovice. 
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Pro doplnění uvádím naší sestavu: Radana Ilčenková, Kamil Konečný, Jakub
Kostelecký, Petr Majer, Lucka Musilová, Tonda Pastorek, Pavel Pisk, Irena Reichlová a Petr
Souček.

Volejbalový turnaj Kolovraty
27. listopadu 2004 se někteří naši členové zúčastnili turnaje příchozích v Kolovratech.

Již na začátku turnaje jsme měli jistotu, že si některý z našich členů odnese první cenu, neboť
se nám podařilo obsadit všechny týmy. Nakonec nejlépe dopadl Jakub Kostelecký, který se
svým týmem vyhrál. Další naši členové dopadli takto: Pavla Kopecká (2.), Irena Reichlová a
Tonda Pastorek (3.), Kamil Konečný a Petr Majer (4.), Petr Souček (5.)

Přátelský zápas ve volejbale se s.k. Sporťáci Mnichovice
19. března 2005 jsme byli pozváni k odvetnému utkání s týmem s.k. Sporťáci

Mnichovice. Utkání se uskutečnilo v areálu „Šibeniční vrch“ v Mnichovicích. V sestavě
Ilčenková Radana, Konečná Jana, Kopecká Pavlína, Majer Petr, Pastorek Antonín, Pisk Pavel,
Souček Petr jsme zvítězili 3:1 na sety (16:25, 25:17, 25:22, 25:17). 

Ostatní klubové akce a činnosti
Vánoční besídka členů klubu
17. prosince 2004 proběhla v bytě Konečných ml. Vánoční besídka pro členy klubu. I

přesto, že se akce zúčastnil pouze zlomek našich členů, besídka se vydařila a my plánujeme
její opakování i v letošním roce. 

ZOOadopce
Na začátku roku 2005 jsme se rozhodli adoptovat dva svěřence v pražské ZOO. Tímto

činem chceme nejen přispět na provoz pražské ZOO, ale také zajistit našemu klubu zajímavou
reklamu. Po delší diskusi jsme se rozhodli pro adopci dikobraze srstnatonosého a leguána
nosorohého. Na naše svěřence členové klubu přispěli částkou 2150,- Kč respektive 1150,- Kč.
Všem za poskytnuté finanční prostředky děkujeme!

Po zaplacení výše uvedených částek jsme získali certifikát o adopci (můžete si jej
prohlédnout zde nebo na našich webových stránkách), fotografie našich svěřenců, 2 rodinné
vstupenky do pražské ZOO a mnoho dalšího. 

V nejbližším období plánujeme společný výlet do pražské ZOO, kde se pokocháme
pohledem na naše svěřence. O termínu akce budete včas informováni. 

Zakoupení sportovních potřeb
V tomto období jsme zakoupili sportovní potřeby, které budeme využívat na

nohejbalových a volejbalových akcích. Jednalo se o:
• Volejbalové míče – soutěžní (1ks), tréninkové (4ks), BEACH (2ks)
• Sportovní kabela na 4ks volejbalových míčů (1ks)
• Sportovní kabela na 6ks volejbalových míčů (2ks)
• Sportovní kabela na dresy (1ks)
• Nohejbalová síť (1ks)
• Kožené medicinbaly 3kg a 4kg (3+3ks)
• Kondiční zátěže 0.5kg, 1.0kg a 1.5kg (7+7+2ks)
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Musím konstatovat, že jsme velice spokojeni se spoluprací s firmami Gala a.s. a
Pokorný sítě s r.o.. Naopak při koupi medicinbalů a kondičních zátěží jsme využili služeb
internetového obchodu Polysport a zboží jsme museli hned po krátkém používání reklamovat.
Reklamace byla minulý týden kladně vyřízena – zboží vyměněno za jiné a my věříme, že
případná další spolupráce s firmou Polysport bude již bezproblémová. 

Zajištění slev na sportovní oblečení
Podařilo se nám zajistit 5% slevu (z velkoobchodního ceníku) na výrobky firmy

MOIRA. Této možnosti využilo 11 členů klubu, kteří nakoupili zboží za celkem 12 678,- Kč.
Za zajištění slevy u firmy MOIRA bych rád poděkoval Janě Konečné. 

Účast na prvním setkání přátel fotbalu a všech, kdo pracují s dětmi předškolního
a školního věku

Jednání, které se uskutečnilo 28.2.2005 v restauraci Kolovratská Rychta, se za náš
klub zúčastnil Petr Majer. Získal zde množství podnětů do naší práce. 

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

podílejí na bezproblémovém fungování našeho klubu.
A nám všem chci popřát hodně sluníčka v letní sezóně, mnoho sportovních úspěchů a

žádné zranění!

Děkuji za pozornost
          Ing. Petr Souček

         Prezident MAESTRO CLUBU Kolovraty
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