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Zpráva o �innosti  
sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty za období kv�ten – �íjen 2005 

 
Nejprve mi dovolte, abych Vás všechny p�ivítal na naší �lenské sch�zi sportovního klubu 

MAESTRO CLUB Kolovraty a jménem výkonného výboru Vás všechny pozdravil a pop�ál Vám v 
nové sezón� zejména hodn� zdraví, osobní a rodinné pohody a samoz�ejm� hodn� sportovních 
úsp�ch�. Již na tomto míst� si dovoluji p�ipomenout, že MAESTRO CLUB Kolovraty je �lenem 
�eského svazu rekrea�ního sportu (�SRS) a Pražské t�lovýchovné unie (PTU). Prost�ednictvím 
�lenství v této organizaci je náš klub také �ádným �lenem �eského svazu t�lesné výchovy (�STV, 
http://www.cstv.cz). Jako t�lovýchovná organizace sdružující fyzické osoby rovn�ž klub pracuje 
s Vašimi osobními údaji v�etn� rodného �ísla. Tímto Vás na tuto skute�nost, která je Vám samoz�ejm� 
známa (upozorn�ní tohoto typu je v každé p�ihlášce do našeho klubu) upozor�uji, nebo� jsme tak 
povinni u�init sm�rem ke �lenské základn� podle § 11 zákona o ochran� osobních údaj�. 

Veškeré informace o fungování a vedení klubu najdete na našich webových stránkách 
http://www.maestroclub.cz a nebo si o n� m�žete napsat na email info@maestroclub.cz.  

 
A nyní konkrétn� k �innosti našeho klubu.  
 

�lenská základna 
Náš sportovní klub má k dnešnímu dni 77 �len�, z toho 32 žen a 45 muž�. Za 

posledního p�l roku se klub rozší�il o dalších 8 �len�. 
 
Práce výkonného výboru  

Zda-li práce výboru byla v uplynulém roce dobrá �i nikoliv, to nechám na Vašem 
hodnocení. Výbor v tomto období pracoval ve složení: Petr Sou�ek (prezident), Petr Majer 
(viceprezident), Jana Kone�ná (hospodá� – ú�etní a pokladní), Jaroslav Musil (promo, PR) a 
Radana Il�enková (tréninková p�íprava). Výbor na svých 7 výborových sch�zích projednával 
jednak b�žné organiza�ní v�ci a administrativní záležitosti, dále pak informace z úst�edí (od 
�SRS, PTU, �STV). N�které sch�ze se konaly mimo �ádný termín a byly svolány kv�li 
zajišt�ní konkrétních úkol� (p�íprava sportovních akcí, …). 

V záv�ru tohoto bodu bych rád p�ipomenul, že volební období tohoto výkonného 
výboru kon�í v kv�tnu 2006 a my budeme muset na p�íští �lenské sch�zi volit nové vedení 
našeho sportovního klubu. Až nebudete mít o dlouhých zimních ve�erech co d�lat, 
p�emýšlejte o tom, kdo by byl vhodným kandidátem do vedení našeho sportovního klubu. 
Tímto sd�lením nehodlám nijak p�edjímat rozhodnutí stávajícího vedení znovu kandidovat, 
jen dávám možnost i ostatním �len�m zapojit se do vedení našeho klubu.  

Z organiza�ních v�cí, kterým se výkonný výbor v tomto období v�noval, bych rád 
p�ipomenul následující: 

• P�íprava a realizace nových �lenských pr�kaz�,  
• Z�ízení živnostenského listu "Specializovaný maloobchod a maloobchod se 

smíšeným zbožím",  
• Registrace našich webových stránek do �eských a sv�tových vyhledávacích 

služeb jako jsou nap�. www.seznam.cz ...,  
• Zajišt�ní bezproblémového b�hu letní sezóny 2005, 
• Zajišt�ní zimní sezóny 2005/2006, 
• Zajišt�ní reklamních p�edm�t� klubu – tri�ka, �epice, ...,  
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• Zajiš�ování slev na sportovní oble�ení a pot�eby od r�zných firem (spolupráce 
již navázána s firmami Litex, Moira, Gala, Molten, Botas. V jednání je 
spolupráce s firmami Asics, Mizuno, Olympikus) 

• P�ípravy na vstup našeho volejbalového družstva do AVL, 
• P�ípravy na vstup našeho bowlingového družstva do ABL, 
• Navázání spolupráce se sportovním portálem Rsport, 
• Navázání spolupráce se sdružením MACEK,  
• P�íprava a realizace našeho volejbalového turnaje v Uh�ín�vsi, 
• P�íprava volejbalového turnaje geodet� v roce 2006, 
• P�íprava spole�enského plesu ve spolupráci se �ZS ZO Kolovraty v roce 2006, 
• Z�ízení Sín� slávy našeho klubu,  
• P�ijímání nových �len�. 

 
Pravidelné sportování 

Tento bod m�žeme rozd�lit do dvou �ástí: volejbal (klasický a plážový) a nohejbal. To 
jsou dva sporty, kterým se v�nujeme na trénincích pravideln� každý týden. V letní sezón� 
využíváme sportovního areálu „Na Parkán�“ s um�lým povrchem v Kolovratech, antukové 
kurty v Uh�ín�vsi a beachvolejbalové kurty v �elákovicích. Všem provozovatel�m (ZŠ 
Kolovraty, volejbalovému oddílu TJ Uh�ín�ves a volejbalovému klubu VSC �elákovice) bych 
rád pod�koval za spolupráci a v��ím v její pokra�ování v další sezón�.  

Volejbal 
Na volejbal jsme se scházeli ve dvou termínech. V ned�li jsme se scházeli od 18:00 do 

20:00 (v �ervnu a �ervenci od 19:00 do 21:00) na antukových kurtech v Uh�ín�vsi na klasický 
volejbal a ve �tvrtek od 19:00 do 21:00 na kurtech v �elákovicích na plážový volejbal. Letní 
sezóna obsahovala 20 týdn� (ve �tvrtek pouze 19 týdn�) v období 1. kv�tna – 15. zá�í 2005. 

Docházku na tréninky m�žete už delší dobu sledovat na našich webových stránkách. 
P�i pohledu do tabulky ú�astí musím konstatovat, že ú�ast na ned�lním volejbale byla mizivá. 
V ned�li se volejbal nekonal 8x, z toho 6x z d�vodu špatného po�así (déš�, podmá�ený kurt, 
…). Ješt� smutn�jší je ovšem skute�nost, že jen 1x jsme se sešli ve 12 a více hrá�ích! 
Pr�m�rná ú�ast se pohybuje t�sn� pod 9 (p�esn� 8.7). 

Ve �tvrtek se plážový volejbal nekonal pouze 3x, a to vždy kv�li po�así. 10x jsme se 
sešli minimáln� v 8 hrá�ích, což je ideální po�et hrá�� na dva kurty. Pr�m�rná ú�ast se 
pohybuje t�sn� pod 8 (p�esn� 7.9).  

V práv� probíhající zimní sezón� využíváme 2 t�locvi�ny: v Kolovratech a Uh�ín�vsi. 
Již na tomto míst� musím pod�kovat Radan� Il�enkové za vedení trénink� a zlepšení našeho 
herního výkonu. Jestli je s našimi výkony spokojena, nechám na jejím posouzení.  

 
Nohejbal 
Na nohejbal jsme se scházeli v Kolovratech ve sportovním areálu „Na Parkán�“ 

s um�lým povrchem. Na kurty jsme chodili celou letní sezónu tj. v dob� od 1.5.2005 do 
15.9.2005 vždy v úterý od 18:00 do 20:00 a st�edu od 18:00 do 20:00 (v �ervnu a �ervenci od 
19:00 do 21:00). Letní sezóna obsahovala 20 týdn�.  

I zde se zastavím u docházky. V úterý jsme se nesešli 7x (4x kv�li dešti). Hráli jsme 
tedy 13x, z toho v plném po�tu 6 hrá�� pouze 7x (pr�m�rná ú�ast je 5.5). Ve st�edu jsme na 
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tom byli tradi�n� ješt� h��. Sešli jsme se sice 13x, ale v plném po�tu 6 hrá�� pouze 5x 
(pr�m�rná ú�ast byla 5.2). 

Na nohejbal jsme se v zimní sezón� 2005 vrátili do kolovratské t�locvi�ny. 
V záv�ru nohejbalové  �ásti bych rád pod�koval Martinovi �esákovi a Tondovi 

Pastorkovi, kte�í se po letní sezón� rozhodli ukon�it svoji nohejbalovou kariéru, za jejich 
ú�ast na nohejbalových trénincích a turnajích. Osobn� ješt� ve skrytu duše doufám, že toto 
své rozhodnutí zváží a následn� p�ehodnotí a budeme se i nadále spolu potkávat p�i 
nohejbalových akcích! Ješt� jednou díky! 

Zárove� zde musím zmínit, že do nohejbalového družstva se nám povedlo získat další 
t�i hrá�e (Jirku Cajthamla, Pavla Martínka a Jirku Kubiase), takže v��ím, že ú�asti na 
trénincích p�jdou nahoru! 
 
P�ísp�vky do regionálních �asopis� 

V tomto období jsme p�isp�li 2x do Kolovratského zpravodaje (2/2005 a 3/2005) a 1x 
do Uh�ín�veského zpravodaje 7/2005. P�ísp�vky si m�žete p�e�íst na našich webových 
stránkách.  

 
Sportovní akce po�ádané klubem 

Bowlingový turnaj ve Št�rboholích – 19.6.2005 
V ned�li 19. �ervna 2005 jsme uspo�ádali další bowlingový turnaj. Bowlingová bitva 

se odehrála v hern� ve Št�rboholích za ú�asti 10 hrá��. Vít�zem se stala Lucka Musilová. Na 
dalších místech se umístili Tonda Pastorek, Petr Sou�ek a Kamil Kone�ný, který výkonem 
178 bod� p�ekonal rekord našeho klubu.  

Berounka 2005 – 15.-23.7.2005 
I v letošním roce se náš sportovní klub vydal zdolat jednu z �eských �ek. Letos jsme si 

vybrali Berounku (Chrást u Plzn� – Praha – Radotín), kterou nakonec poko�ily �ty�i posádky. 
Po�así nám nezvykle p�álo, a tak se vodácký sjezd Berounky letos opravdu vyda�il.  

Volejbalový turnaj „MAESTRO CLUB 2005“ v Uh�ín�vsi – 17.9.2005 
V sobotu 17. zá�í jsme v Uh�ín�vsi uspo�ádali 2. ro�ník volejbalového turnaje. 

Tentokrát se do Uh�ín�vsi sjelo 14 volejbalových tým�. Naše družstvo skon�ilo na p�kném 
10. míst� v sestav� Petr Majer, Petr Sou�ek, Kamil Kone�ný, Kuba Kostelecký, Rá�a 
Il�enková, Jana Kone�ná, Pavlína Kopecká a Lucka Musilová. Vít�zem se jako v lo�ském 
roce stal tým MATOLI z Uhlí�ských Janovic. Turnaj se zú�astn�ným hrá��m líbil a my už 
nyní p�ipravujeme t�etí ro�ník! 

Bližší informace a fotografie ze všech akcí najdete na našich webových stránkách. 
 

Ú�ast na sportovních akcích po�ádané ostatními sportovními organizacemi 
Nohejbal 
 Turnaj ve Velké Jesenici – Cena „Metuje“ – 13.8.2005 
 V sobotu 13.8. jsme se ve složení Petr Sou�ek, Kamil Kone�ný a Tonda Pastorek 
zú�astnili turnaje ve Velké Jesenici. Za 2 vít�zství jsme brali 8. místo ze 13 zú�astn�ných 
tým�, což v nabyté konkurenci považuji za úsp�ch.  
 
Volejbal 

Turnaj „O putovní pohár“ v Mnichovicích – 23.7.2005  
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V sobotu 23.7. jsme se zú�astnili ve složení Petr Majer, Radana Il�enková a Lucka 
Musilová turnaje v plážovém volejbalu v Mnichovicích smíšených trojic. Z devíti tým� jsme 
se umístili na krásném pátém míst�.  

Turnaj v Mnichovicích – 6.8.2005 
V sobotu 6.8. jsme jeli do Mnichovic na další turnaj v plážovém volejbalu dvojic. 

Turnaje se zú�astnila �tve�ice: Jana Kone�ná, Kamil Kone�ný, Radana Il�enková, Petr Majer. 
Nakonec vybojovali krásná umíst�ní: druhé, t�etí a páté místo z 6 ú�astník�.  

Turnaj v Mnichovicích 20.8.2005 
V sobotu 20.8. jsme jeli op�t do Mnichovic na další turnaj v plážovém volejbalu 

dvojic. Turnaje se zú�astnily naše 2 dvojice: Jana Kone�ná, Kamil Kone�ný a Pavlína 
Kopecká, Milan Šebesta. Ob� naše dvojice skon�ily na 4. místech ve své skupin�, takže se 
pod�lily o kone�né 7.-8. místo.  

Turnaj v Jesenici – 2.10.2005 
První sobotu v �íjnu jsme se zú�astnili prvního turnaje v zimní sezón� 2005. Na turnaj 

jsme si zajeli do nedaleké Jesenice, kde se za ú�asti 13 družstev uskute�nil volejbalový turnaj 
smíšených šesti�lenných družstev. Ve složení Petr Majer, Petr Sou�ek, Pavel Pisk, Michal 
Holý, Martin Koudela, Milan Šebesta, Jana Kone�ná a Hanka Shán�lová jsme se po 3 výhrách 
umístili na kone�ném 6. míst�. Zejména vít�zství nad týmem Zlatníky v dramatickém záv�ru 
nás povzbudilo do dalších volejbalových boj�.  

P�ípravný turnaj na AVL v hale �VUT – 15.10.2005 
V sobotu 15. �íjna se konal první p�ípravný turnaj p�ed startem AVL. Naše družstvo se 

jej zú�astnilo ve složení: Rá�a Il�enková, Pavlína Kopecká, Hanka Shán�lová, Petr Sou�ek, 
Kuba Kostelecký, Michal Holý, Martin Koudela a nehrající Jana a Kamil Kone�ní. Za ú�asti 
24 tým� jsme se umístili na celkovém 19. míst�, když jsme vyhráli 1 zápas. Spíš než umíst�ní 
nás zajímala p�edvedená hra, která je p�íslibem do budoucnosti. I p�es zran�ní n�kolika 
klí�ových hrá�� jsme podali (alespo� v n�kterých zápasech) výborný výkon, na kterém se dá 
ur�it� stav�t! 
 
Bowling 

Ú�ast našeho družstva v podzimní �ásti ABL 2005 
Naše bowlingové družstvo ve složení Lucka a Jarda Musilovi, Kamil Kone�ný, Ji�í 

Kone�ný, Lud�k Suchánek a Petr Sou�ek zahájilo boje v Amatérské bowlingové lize. Na 
konci �íjna jsou odehrány dv� z p�ti kol a na našem kont� máme 2 vít�zství. Zejména vít�zství 
nad týmem „CPAS 935“ je velmi cenné.  

Bližší informace a fotografie ze všech akcí najdete na našich webových stránkách. 
 

Ostatní klubové akce a �innosti 
ZOOadopce 
Na za�átku roku 2005 jsme se rozhodli adoptovat dva sv��ence v pražské ZOO. Tímto 

�inem chceme nejen p�isp�t 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 sv��ence �lenové klubu p�isp�li �ástkou 2.150,- K� respektive 1.150,- 
K�. Všem za poskytnuté finan�ní prost�edky d�kujeme! 

V letním období jsme naše sv��ence n�kolikrát navštívili, a to v t�chto termínech: 
• 18.6.2005 – návšt�va ZOO s cestou parníkem ze ZOO 
• 30.7.2005 – otev�ení expozice dikobraz� 
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• 14.8.2005 – otev�ení expozic Vodní sv�t a Opi�í ostrovy 
• 26.8.2005 – no�ní procházka s pr�vodcem 
• 28.10.2005 – 74. výro�í otev�ení pražské ZOO 

 
Zakoupení sportovních pot�eb 
V tomto období jsme zakoupili sportovní pot�eby, které budeme využívat na 

nohejbalových a volejbalových akcích. Jednalo se o: 
• Volejbalový mí� MOLTEN IV58LC – sout�žní (1ks) 
• Volejbalový mí� GALA „BV5011S“  (2ks) 
• Volejbalový mí� tréninkový GALA 500g „BV 5241 S“  (1ks) 
• Nohejbalový mí� GALA „BN5022SA“  (1ks) 
• Taška na volejbalové mí�e (4ks) GALA „KS17030“ (1ks) 
• Kniha „Volejbal“ (1ks) 
• Kniha „Nohejbal“ (1ks) 
• Kniha „Plážový volejbal“ (1ks) 
• Kniha „Nohejbal – metodická p�íru�ka pro trenéry“ (1ks) 
• Kniha „Bowling a kuželky“ (1ks) 
• Kniha „Volejbal 1: Herní dovednosti a kondice v tréninku mládeže“ (1ks) 
• Rozlišovací dresy v barevném provedení: modrá, zelená, �ervená ... 3x6ks = 

18ks 
• Ukazatel skóre MOLTEN (1ks) 

 
Zajišt�ní slev na sportovní oble�ení 
Poda�ilo se nám zajistit slevy na sportovní zboží od firem Moira, Botas, Gala, Molten 

a Litex. Akce s možností objednávky zboží pro �leny klubu za zvýhodn�ných podmínek 
prob�hla v �ervnu pro Litex a Botas a v �íjnu pro zboží od všech firem. První akci využilo 8 
�len�, kte�í si objednali zboží za 12 602,- K� (zisk klubu �inil 1 349,-K�). Do druhé akce se 
zapojilo 12 �len�, kte�í odebrali zboží za 25 098,-K� (zisk klubu �inil 2. 929,30 K�). 

 
Spolupráce s ostatními organizacemi 
V tomto období se nám poda�ilo navázat úzkou spolupráci s internetovým portálem 

Rsport a se sdružením MACEK - Mate�ským centrem Kolovraty.  
 

Záv�r 
Záv�rem bych cht�l pod�kovat všem aktivním �len�m MAESTRO CLUBU, kte�í se 

podílejí na bezproblémovém fungování našeho klubu. 
A nám všem chci pop�át mnoho radosti ze hry v zimní sezón�, mnoho sportovních 

úsp�ch� a žádné zran�ní! A všem t�m, kte�í momentáln� s n�jakým zran�ním �i nemocí 
bojují, a� ji v nejbližší dob� zaženou a mohou se vrátit mezi aktivní �leny našeho klubu.  

 
D�kuji za pozornost 
                  Ing. Petr Sou�ek 
               Prezident MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 


