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Výroční zpráva za rok 2005  
sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty 

 
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.  

 
A nyní konkrétně k činnosti našeho klubu.  
 

Členská základna 
Na začátku roku 2005 měl náš klub 68 členů (31 žen a 37 mužů), k 31.12.2005 57 

členů, z toho 20 žen a 37 mužů. V roce 2005 prošel náš klub v oblasti členské základny 
velkými změnami. Nejdříve se naše řady rozšířily k 30.11.2005 až na 79 členů (33 žen + 46 
mužů), aby se později zúžily na výše uvedený počet 57 členů.  

V roce 2005 se novými členy stali (v závorce je uveden datum vstupu do klubu) – 13 
členů:  

• Ing. Jiří Kubias [10.12.2005] 
• Pavel Martínek [2.12.2005] 
• Ing. Milada Grácová [26.9.2005] 
• Ing. Martin Hanzal [26.9.2005] 
• Michal Holý [26.9.2005] 
• Petr Janda [26.9.2005] 
• Josef Koklar ml. [26.9.2005] 
• Ing. Martin Koudela [26.9.2005] 
• MgA. Hana Shánělová [26.9.2005] 
• Žaneta Snopková [26.9.2005] 
• Karel Zámečník [26.9.2005] 
• Ing. Jiří Cajthaml [30.4.2005] 
• Ing. Milan Šebesta [30.4.2005] 

V roce 2005 na vlastní žádost klub opustili následující členové (v závorce je uveden 
datum ukončení členství v klubu) – 24 členů: 

• Jan Cháma [30.4.2005] 
• Petra Mrkvičková [30.4.2005] 
• Soňa Nováková [30.11.2005] 
• Klára Česáková [30.11.2005] 
• Marie Bílková [30.11.2005] 
• Romana Bílková [30.11.2005] 
• František Hink [30.11.2005] 
• František Hink [30.11.2005] 
• Eva Hrnčířová [30.11.2005] 
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• Jaroslava Hrnčířová [30.11.2005] 
• František Hruška [30.11.2005] 
• Šárka Keselicová [30.11.2005] 
• Michal Kvapil [30.11.2005] 
• Ing. Jarmila Kvapilová [30.11.2005] 
• Jan Novák [30.11.2005] 
• Milena Nováková [30.11.2005] 
• Ilona Voříšková [30.11.2005] 
• Ing. Jan Kvaš [4.12.2005] 
• Vladimír Kavan [4.12.2005] 
• MUDr. Lenka Kavanová [4.12.2005] 
• Petr Kvaš [4.12.2005] 
• Zdeněk Kvaš [4.12.2005] 
• Klaudie Kvašová [4.12.2005] 
• Zdeňka Kvašová [4.12.2005] 

 
Práce výkonného výboru  

Zda-li práce výboru byla v roce 2005 dobrá či nikoliv, to nechám na Vašem 
hodnocení. Výbor v tomto období pracoval ve složení: Petr Souček (prezident), Petr Majer 
(viceprezident), Jana Konečná (hospodář – účetní a pokladní), Jaroslav Musil (promo, PR) a 
Radana Ilčenková (tréninková příprava), která se do výkonného výboru zapojila až po svém 
zvolení v květnu 2005. Výbor na svých 21 výborových schůzích projednával jednak běžné 
organizační věci a administrativní záležitosti, dále pak informace z ústředí (od ČSRS, PTU, 
ČSTV). Některé schůze byly svolány kvůli zajištění konkrétních úkolů (příprava sportovních 
akcí, …). 

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

• Vytvoření a správa nových webových stránek klubu na adrese 
http://www.maestroclub.cz  

• Příprava návrhu nových stanov našeho sportovního klubu, 
• Příprava a realizace vizitek pro členy výkonného výboru, 
• Příprava a realizace nových razítek našeho sportovního klubu, 
• Příprava a realizace nových členských průkazů,  
• Zřízení živnostenského listu "Specializovaný maloobchod a maloobchod se 

smíšeným zbožím",  
• Registrace našich webových stránek do českých a světových vyhledávacích 

služeb jako jsou např. www.seznam.cz ...,  
• Zajištění zimní sezóny 2004/2005, 
• Zajištění letní sezóny 2005, 
• Zajištění zimní sezóny 2005/2006, 
• Zajištění reklamních předmětů klubu – trička, čepice, ...,  
• Zajišťování slev na sportovní oblečení a potřeby od různých firem (spolupráce 

již navázána s firmami Litex, Moira, Gala, Molten, Botas).  
• Přípravy na vstup a organizační zajištění našeho volejbalového družstva v 

MAVL, 
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• Přípravy na vstup a organizační zajištění našeho bowlingového družstva v 
ABL, 

• Navázání spolupráce se sportovním portálem Rsport, 
• Navázání spolupráce s Rádiem Olympic (hlavní mediální partner klubu),  
• Navázání spolupráce se sdružením MACEK,  
• Příprava a realizace našeho volejbalového turnaje v Uhříněvsi, 
• Příprava volejbalového turnaje geodetů a kartografů v roce 2006, 
• Příprava společenského plesu ve spolupráci se ČZS ZO Kolovraty v roce 2006, 
• Zřízení Síně slávy našeho klubu,  
• Přijímání nových členů, 
• Propagace klubu v místním tisku (Kolovratský a Uhříněveský zpravodaj, Náš 

Region, Patriot, Říčanský kurýr), 
• Příprava a realizace teplákových souprav našeho klubu, 
• Příprava 2. ročníku bowlingového turnaje „O putovní pohár prezidenta klubu“, 
• Podpoření petice "Rozšíření základní školy v městské části Praha 10 - 

Kolovraty". 
 

Pravidelné sportování 
Tento bod můžeme rozdělit do dvou částí: volejbal (klasický a plážový) 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. V letní sezóně využíváme 
sportovního areálu „Na Parkáně“ s umělým povrchem v Kolovratech, antukové kurty 
v Uhříněvsi a beachvolejbalové kurty v Čelákovicích.  

Volejbal 
 Po celý rok 2005 jsme se scházeli 2x týdně – v neděli a ve čtvrtek. V zimní sezóně se 

oba dva dny věnujeme klasickému šestkovému volejbalu. V letní sezóně ve čtvrtek chodíme 
hrát plážový volejbal.  

 
Nohejbal 
Nohejbal jsme v roce 2005 hráli také 2x týdně. V zimní sezóně chodíme hrát v úterý a 

pátek. V letní sezóně jsme vyměnili pátek za středu.  
 
Příspěvky do regionálních časopisů 

V roce 2005 jsme 8x přispěli do těchto regionálních časopisů (všechny příspěvky 
najdete na našich webových stránkách v sekci  „Napsali o nás“): 

Kolovratský zpravodaj 3x (č. 2/2005, 3/2005 a 4/2005)  
Uhříněveský zpravodaj 2x (7/2005 a 12/2005) 
Patriot 1x (4/2005) 
Říčanský kurýr 1x (4/2005) 
Náš REGION 1x (1/2005) 
 

Sportovní akce pořádané klubem 
Volejbal 

Přátelský zápas ve volejbale s s.k. Kolovrátek – 16.1.2005 



 
 
 

             MAESTRO CLUB Kolovraty 
                           Občanské sdružení – sportovní klub        

 
 
 

                                    IČO : 265 25 721, DIČ: CZ26525721 
                                              Rč  Č STV: 311 00 90    :     Rč  Č SRS: 911 
 
 

Strana č.4/10  D:\Dokumenty\maestro_cs_duben2006\cs\06_CS_01_vyrocni_zprava_2005.doc 

Adresa : Mírová 260/3 
103 00 Praha 10 - Kolovraty 

Telefon : +420 - 26771 2729 
Mobil : +420 - 604 695 462 
mail :  info@maestroclub.cz  
www : http://www.maestroclub.cz   
 

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 – 20.2.2005 
20. února 2005 jsme sehráli další přátelské volejbalové utkání tentokrát se s.k. 

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

Volejbalový turnaj „MAESTRO CLUB 2005“ v Uh říněvsi – 17.9.2005 
V sobotu 17. září jsme v Uhříněvsi uspořádali 2. ročník volejbalového turnaje. 

Tentokrát se do Uhříněvsi sjelo 14 volejbalových týmů. Naše družstvo skončilo na pěkném 
10. místě v sestavě Petr Majer, Petr Souček, Kamil Konečný, Kuba Kostelecký, Radana 
Ilčenková, Jana Konečná, Pavlína Kopecká a Lucka Musilová. Vítězem se jako v loňském 
roce stal tým MATOLI z Uhlířských Janovic. Turnaj se zúčastněným hráčům líbil a my už 
nyní připravujeme třetí ročník! 

 
Nohejbal 
 V roce 2005 jsme neorganizovali žádnou nohejbalovou akci 
 
Bowling 

Turnaj v Bowlingu „O pohár prezidenta klubu“ – 15.1.2005  
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.   

Bowlingový turnaj ve Štěrboholích – 19.6.2005 
V neděli 19. června 2005 jsme uspořádali další bowlingový turnaj. Bowlingová bitva 

se odehrála v herně ve Štěrboholích za účasti 10 hráčů. Vítězem se stala Lucka Musilová. Na 
dalších místech se umístili Tonda Pastorek, Petr Souček a Kamil Konečný, který výkonem 
178 bodů překonal rekord našeho klubu.  

 
Vodácký sport 

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

vybrali Berounku (Chrást u Plzně – Praha – Radotín), kterou nakonec pokořily čtyři posádky. 
Počasí nám nezvykle přálo, a tak se vodácký sjezd Berounky letos opravdu vydařil.  

 
Bruslení 

Bruslení na říčanském stadionu – 10.12.2005 
V sobotu 10.12.2005 jsme společně s naším klubem bruslili na zimním stadionu 

v Říčanech. Akce se zúčastnilo 6 členů, což můžeme napoprvé považovat za slušný základ do 
dalších podobných akcí.  

Bližší informace a fotografie ze všech akcí najdete na našich webových stránkách. 
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Účast na sportovních akcích pořádané ostatními sportovními organizacemi 
Nohejbal 
 Turnaj v Pr ůhonicích 
 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.  
 Turnaj ve Velké Jesenici – Cena „Metuje“ – 13.8.2005 
 V sobotu 13.8. jsme se ve složení Petr Souček, Kamil Konečný a Tonda Pastorek 
zúčastnili turnaje ve Velké Jesenici. Za 2 vítězství jsme brali 8. místo ze 13 zúčastněných 
týmů, což v nabyté konkurenci považuji za úspěch.  

Vánoční Uhříněves 2005 – 27.12.2005 
 V období mezi svátky (přesně v úterý 27.12.2005) se náš tým zúčastnil nohejbalového 
turnaje trojic "Vánoční Uhříněves 2005" v Praze - Uhříněvsi, který pořádal NK SOKOL 
BENICE. Náš tým nastoupil ve složení Jirka Hrnčíř ml., Kamil Konečný a Petr Souček. Po 5 
porážkách jsme obsadili konečné 6. místo ze 6 týmů.  
 
Volejbal 

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).  

Turnaj „O putovní pohár“ v Mnichovicích – 23.7.2005  
V sobotu 23.7. jsme se zúčastnili ve složení Petr Majer, Radana Ilčenková a Lucka 

Musilová turnaje v plážovém volejbalu v Mnichovicích smíšených trojic. Z devíti týmů jsme 
se umístili na krásném pátém místě.  

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

Turnaje se zúčastnila čtveřice: Jana Konečná, Kamil Konečný, Radana Ilčenková, Petr Majer. 
Nakonec vybojovali krásná umístění: druhé, třetí a páté místo z 6 účastníků.  

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

dvojic. Turnaje se zúčastnily naše 2 dvojice: Jana Konečná, Kamil Konečný a Pavlína 
Kopecká, Milan Šebesta. Obě naše dvojice skončily na 4. místě ve své skupině, takže se 
podělily o konečné 7.-8. místo.  

Turnaj v Jesenici – 2.10.2005 
První sobotu v říjnu jsme se zúčastnili prvního turnaje v zimní sezóně 2005. Na turnaj 

jsme si zajeli do nedaleké Jesenice, kde se za účasti 13 družstev uskutečnil volejbalový turnaj 
smíšených šestičlenných družstev. Ve složení Petr Majer, Petr Souček, Pavel Pisk, Michal 
Holý, Martin Koudela, Milan Šebesta, Jana Konečná a Hanka Shánělová jsme se po 3 výhrách 
umístili na konečném 6. místě. Zejména vítězství nad týmem Zlatníky v dramatickém závěru 
nás povzbudilo do dalších volejbalových bojů.  
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Přípravný turnaj na MAVL v hale ČVUT – 15.10.2005 
V sobotu 15. října se konal první přípravný turnaj před startem AVL. Naše družstvo se 

jej zúčastnilo ve složení: Radana Ilčenková, Pavlína Kopecká, Hanka Shánělová, Petr Souček, 
Kuba Kostelecký, Michal Holý, Martin Koudela a nehrající Jana a Kamil Koneční. Za účasti 
24 týmů jsme se umístili na celkovém 19. místě, když jsme vyhráli 1 zápas. Spíš než umístění 
nás zajímala předvedená hra, která je příslibem do budoucnosti. I přes zranění několika 
klíčových hráčů jsme podali (alespoň v některých zápasech) výborný výkon, na kterém se dá 
určitě stavět! 

Přátelský turnaj s SK Kolovrátek – 17.11.2005 
Turnaje se zúčastnily vždy dva týmy z každého klubu. Za nás nastoupili: v týmu „A“: 

Petr Majer, Michal Holý, Martin Koudela, Milan Šebesta, Jana Konečná, Hanka Shánělová, 
Radana Ilčenková; v týmu „B“: Tonda Pastorek, Jana Pastorková, Kuba Kostelecký, Lucka 
Musilová, Jarda Musil, Pavlína Kopecká, Petr Souček. Po krásných a někdy nervy drásajících 
duelech jsme získali pouze 1 vítězství. I přes to můžeme akci hodnotit velice kladně! 

Účast našeho družstva v MAVL 2005/2006 
Naše volejbalové družstvo se v letošním roce zapojilo do 7. ročníku MIZUNO 

Amatérské volejbalové ligy. Naše družstvo nastoupilo do MAVL v tomto složení: Radana 
Ilčenková, Jana Konečná, Pavlína Kopecká, Lucie Musilová, Hana Shánělová, Petr Majer, 
Petr Souček, Milan Šebesta, Antonín Pastorek, Kamil Konečný, Jakub Kostelecký, Michal 
Holý, Karel Zámečník, Martin Hanzal, Martin Koudela. Do konce roku jsme ve Frantově 
divizi stihli odehrát následující zápasy: 

2. hrací den – 3 zápasy (3 vítězství, 8 bodů) – 13.11.2005 
VOŠK B  2:0 (25:15, 25:21) 
Notorola  2:1 (6:25, 25:18, 15:10) 
Odhodový luk 2:0 (25:16, 25:13) 

 3. hrací den – 4 zápasy (2 vítězství, 7 bodů) – 27.11.2005 
  Paranoa  2:0 (25:22, 25:6) 
  Attentato  2:0 (25:23, 25:19) 
  CSC   0:2 (23:25, 19:25) 
  Vlažňáci  1:2 (25:20, 20:25, 7:15) 
 4. hrací den – 4 zápasy (3 vítězství, 9 bodů) – 4.12.2005 
  Spadnetotam   0:2 (24:26, 10:25) 
  Vrtáci   2:0 (25:17, 25:23) 
  SK Chraštice  2:0 (25:11, 25:22) 
  Sejdeme se?  2:0 (25:17, 25:20) 

Do konce základní hrací části nám zbývá odehrát ještě 6 zápasů v roce 2006. Více se o 
naší účasti v MAVL můžete dočíst na našich webových stránkách.  
 
Bowling 

Účast našeho družstva v podzimní části ABL 2005 
Naše bowlingové družstvo ve složení Lucka a Jarda Musilovi, Kamil Konečný, Jiří 

Konečný, Luděk Suchánek a Petr Souček se zapojilo do Amatérské bowlingové ligy. 
Nastoupili jsme v přeboru „Záběhlice A“. Do konce roku jsme stihli odehrát všechny zápasy:  

1. hrací den – 5 zápasů (1 vítězství, 2 body) – 19.9.2005 
PHR Training  237:406 
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GTS Ladybirds 288:353 
Adidas   254:338 
CPAS 935  396:356 
DDR   313:444  

2. hrací den – 4 zápasy (1 vítězství, 2 body) – 13.10.2005 
  Cementáři   350:416 
  Extáze s.r.o.  371:364 
  MOJITO TEAM 409:285 
  Kokosy na bowlingu 415:482 

3. hrací den – 5 zápasů (0 vítězství, 0 bodů) – 2.11.2005 
  PHR Training  341:387 
  GTS Ladybirds 372:380 
  Adidas   334:402 
  CPAS 935   353: 436 
  DDR   343:454 

4. hrací den – 4 zápasy (0 vítězství, 0 bodů) – 24.11.2005 
  Cementáři  363:513 
  Extáze s.r.o.  352:364 
  Mojito Team  312:398 
  Kokosy na bovlingu 325:433 

V celé podzimní části ABL 2005 náš tým získal 4 body a skončil na konečném 10. 
místě z deseti týmů.  

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

Ostatní klubové akce a činnosti 
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 2.150,- Kč respektive 1.150,- 
Kč. Všem za poskytnuté finanční prostředky děkujeme! 

V letním období jsme naše svěřence několikrát navštívili, a to v těchto termínech: 
• 18.6.2005 – návštěva ZOO s cestou parníkem ze ZOO 
• 30.7.2005 – otevření expozice dikobrazů 
• 14.8.2005 – otevření expozic Vodní svět a Opičí ostrovy 
• 26.8.2005 – noční procházka s průvodcem 
• 28.10.2005 – 74. výročí otevření pražské ZOO 
• 4.12.2005 – Den sponzorů 

Vánoční besídka – 17.12.2005  
Letošní vánoční besídka proběhla v sobotu 17.12.2005 ve Světicích u Pavlíny 

Kopecké. Akce se zúčastnilo 15 členů s několika rodinnými příslušníky, jmenovitě to byli: 
Jiřka a Petr Součkovi s Vojtou, Jana a Kamil Koneční, Jana a Tonda Pastorkovi s Terezkou, 
Lucka Musilová, Jana a Milan Šebestovi, Radana Ilčenková s Petrem Majerem, Pavlína 
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Kopecká s Markem Rudou, Martin Koudela s Amálkou, Hanka Shánělová s Michalem 
Holým.  

Jako každý rok byla součástí besídky soutěž "O nejlepší vánoční cukroví", letos nově 
byly vyhlášeny výsledky ve dvou kategoriích: chuť a vzhled. V první kategorii (chuť) byly 
nepřekonatelné plněné ořechy hostitelky Pavlíny Kopecké. Ve druhé kategorii (vzhled) byla 
jasným vítězem Hanka Shánělová se svými labutěmi z odpalovaného těsta. 

Pochod zmrzlého kapříka – 29.12.2005 
Ve čtvrtek 29.12.2005 jsme pořádali první ročník akce s krycím názvem „Pochod 

zmrzlého kapříka“. Jednalo se o pochod ze Světic do Kolovrat se závěrečným večerním 
posezením v Kolovratské Rychtě. Letošního ročníku „zmrzlého kapříka“ se vzhledem k 20cm 
nadílce nového sněhu zúčastnili jen ti nejotrlejší jedinci (celkem 6 odvážných – Jana 
Konečná, Kamil Konečný, Pavlína Kopecká, Marek Ruda, Petr Souček, Jiřka Součková), ale 
musím říci, že pochod se velmi povedl a doufáme, že jsme tímto položili základní kámen pro 
každoroční tradici… 

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

nohejbalových a volejbalových akcích. Jednalo se o: 
• Volejbalové míče GALA – soutěžní (1ks), tréninkové (4ks), BEACH (2ks) 
• Volejbalový míč MOLTEN IV58LC – soutěžní (1ks) 
• Volejbalový míč GALA „BV5011S“  (2ks) 
• Volejbalový míč tréninkový GALA 500g „BV 5241 S“  (1ks) 
• Sportovní kabela na 4ks volejbalových míčů GALA „KS17030“ (2ks) 
• Sportovní kabela na 6ks volejbalových míčů GALA  (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) 
• Nohejbalový míč GALA „BN5022SA“  (1ks) 
• Kniha „Volejbal“ (1ks) 
• Kniha „Nohejbal“ (1ks) 
• Kniha „Plážový volejbal“ (1ks) 
• Kniha „Nohejbal – metodická příručka 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, červená ... 3x6ks = 

18ks 
• Ukazatel skóre MOLTEN (1ks) 
• Publikace „Průvodce fondy EU pro neziskové organizace“ (1ks) 
• Časopis Nohejbal, předplatné na rok 2006 (1ks) 

 
Zajištění slev na sportovní oblečení 
V roce 2005 se nám podařilo zajistit slevy na sportovní zboží od firem Moira, Botas, 

Gala, Molten a Litex. Akce s možností objednávky zboží pro členy klubu za zvýhodněných 
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podmínek proběhla v březnu pro Moiru, v červnu pro Litex a Botas a v říjnu pro zboží od 
všech firem.  

První akci využilo 11 členů, kteří nakoupili zboží za celkem 12 678,- Kč.  
Druhou akci využilo 8 členů, kteří si objednali zboží za 12 602,- Kč (zisk klubu činil 

1 349,-Kč).  
Do třetí akce se zapojilo 12 členů, kteří odebrali zboží za 25 098,-Kč (zisk klubu činil 

2. 929,30 Kč). 
 
Webové stránky 
Webové stránky našeho klubu na adrese http://www.maestroclub.cz byly v březnu 

2005 nově vytvořeny pomocí redakčního systému phpRS. Správa stránek pomocí redakčního 
systému dovoluje snadnější zapojení více autorů do tvorby webových stránek.  

Od zřízení nového webu (březen 2005) bylo v roce 2005 publikováno 142 článků – 
zejména v naší kronice. Na stránkách najdete také veškeré zápisy ze schůzí výkonného 
výboru, kontrolní komise a členských schůzí.  

Návštěvnost našeho webu nejlépe ilustruje následující graf unikátních návštěvníků ze 
služby toplist.cz.  

 
Spolupráce s ostatními organizacemi 
V roce 2005 se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s internetovým portálem 

Rsport a se sdružením MACEK - Mateřským centrem Kolovraty.  
 
Hlavní mediální partner klubu – Rádio Olympic 
Dnem 3.11.2005 se Rádio Olympic, vysílající na frekvenci 103,7 FM stává hlavním 

mediálním partnerem našeho klubu. 
 
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. 
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A nám všem chci popřát mnoho radosti ze hry v zimní sezóně, mnoho sportovních 
úspěchů a žádné zranění! A všem těm, kteří momentálně s nějakým zraněním či nemocí 
bojují, ať ji v nejbližší době zaženou a mohou se vrátit mezi aktivní členy našeho klubu.  

 
Děkuji za pozornost 
                  Ing. Petr Souček 
               Prezident MAESTRO CLUBU Kolovraty 

 


