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Výroční zpráva za rok 2007  
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 

Ke 31.12.2007 má náš klub 60 členů (22 žen a 38 mužů).  
V roce 2007 se novými členy stali (v závorce je uveden datum vstupu do klubu):  

• Jaromír Dospěl [24.02.2007] 
• Jan Ošlejšek [14.05.2007] 
• Monika Borgesová [05.09.2007] 
• Miroslav Sovják [08.09.2007] 
• Miroslav Staněk [21.10.2007] 
• Jan Horáček [22.11.2007] 
• Jiří Dlouhý [04.12.2007] 
• Ivo Hasalík [19.12.2007] 
• Jaroslav Vydlák [30.12.2007] 
• Petr Řezníček [31.12.2007] 

V roce 2007 na vlastní žádost klub opustili následující členové (v závorce je uveden 
datum ukončení členství v klubu): 

• Petr Majer [07.12.2007] 
• Hana Shánělová [07.12.2007] 
• Jaroslav Musil [09.12.2007] 
• Petra Mandíková [11.12.2007] 

V roce 2007 bylo ukončeno členství ve sportovním klubu na základě čl. III.5, písm. B) 
stanov následujícím členům (v závorce je uveden datum ukončení členství v klubu): 

• Pavel Hink [15.04.2007] 
• Karel Zámečník [15.04.2007] 
• Dana Heřmánková [15.04.2007] 

 
Práce výkonného výboru  

Výbor v tomto období pracoval ve složení: Petr Souček (prezident), Petr Majer 
(viceprezident), Jana Konečná (hospodář – účetní a pokladní), Filip Novák (promo, PR) a 
Radana Ilčenková (tréninková příprava). Od členské schůze v prosinci 2007 pracoval 
výkonný výbor v pozměněném složení, kdy Petra Majera na pozici viceprezidenta klubu 
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vystřídala Pavla Bartošová a Filipa Nováka nahradil Kamil Konečný. Výbor se v roce 2007 
sešel na 12 výborových schůzích.  

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

• Správa webových stránek http://www.maestroclub.cz, 
• Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně, 
• Příprava turnajů a dalších klubových akcí, 
• Příprava cvičení pro ženy,  
• Příprava nových dresů pro volejbalový tým, 
• Příprava reklamních předmětů klubu 
• atd.  

 
Pravidelné sportování 

V zimní sezóně jsme využívali tělocvičnu v Kolovratech. V letní sezóně jsme 
využívali hřiště s umělým povrchem Na Parkáně v Kolovratech a beachvolejbalové kurty na 
kolovratském koupališti.  

Bowling 
Nepravidelné tréninky.  
 
Volejbal 
Pravidelně se scházíme 1x týdně.  
 
Nohejbal 
Nohejbal hrajeme také 2x týdně. 
 
Cvičení pro ženy 
Pod vedením cvičitelky (naší členky) Marcely Borgesové (zdravotní a kondiční 
cvičení):  

• pravidelně 2x týdně (s prázdninovou přestávkou).  
Pod vedením cvičitelky (naší členky) Moniky Borgesové (zaměřené na formování 
postavy, posílení svalů a zvýšení kondice): 

• pravidelně 2x týdně (od 2. října 2007).  
 
Příspěvky do regionálních časopisů 

V roce 2007 jsme pravidelně přispívali do regionálních časopisů (všechny příspěvky 
najdete na našich webových stránkách v sekci  „Napsali o nás“): Kolovratský zpravodaj, 
Uhříněveský zpravodaj, Zápraží, Zeměměřič.  

 
Sportovní akce pořádané klubem 
Bowling 

3. ročník bowlingového turnaje „O putovní pohár prezidenta klubu“ – 20.1.2007 
Turnaj se konal v bowlingové herně na Vojkově za účasti 15 členů. Vítězství 

z loňského ročníku obhájil Kamil Konečný. Na dalších místech skončili Luděk Suchánek a 
Petr Majer.  

0. ročník bowlingového turnaje smíšených dvojic – 19.2.2007 
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V bowlingové herně Na Ovčíně v Záběhlicích se turnaje zúčastnily 4 dvojice. 
Z vítězství se radoval favorizovaný pár Jana a Kamil Koneční.  

Bowlingový turnaj jednotlivců (spojený s rautem) – 12.3.2007 
V bowlingové herně na Smíchově se turnaje zúčastnilo 19 osob (17 členů). Z vítězství 

se radovala Jana Konečná před Jiřím a Marií Konečnými.  
1. ročník bowlingového turnaje smíšených dvojic – 26.3.2007 
V bowlingové herně Na Ovčíně v Záběhlicích se turnaje zúčastnilo 7 

dvojic.Z vítězství se radoval favorizovaný pár Jana a Kamil Koneční. 
Lyžování 

Mladé Buky: Lyžařsko-sportovní víkend / soustředění – 9.-11.2.2007 
Po loňském povedeném zimním soustředění jsme uspořádali letos druhý ročník. Za 

zimními radovánkami do Krkonoš vyrazilo 11 členů + 2 nečlenové klubu.  
Volejbal 
 5. ročník volejbalového turnaje geodetů a kartografů – 21.4.2007 
 Turnaje se zúčastnilo 25 družstev. Náš tým se umístil na výborném 4. místě. Tento 
volejbalový turnaj je již tradičně největší sportovní akcí, kterou pořádá náš klub.  
 Klubový beach-volejbalový turnaj dvojic – 25.8.2007  
 Za účasti 6 týmů jsme v areálu kolovratského koupaliště uspořádali první ročník 
klubového turnaje v plážovém volejbale smíšených družstev.  
  
Nohejbal 
 Nohejbalový turnaj trojic Uh říněves 2007 – 1.9.2007 
 4. ročníku turnaje se zúčastnilo 8 družstev. Naše dva týmy se umístily na 3. a 5. místě 
Po dvou letech se nám opět podařilo uspořádat pěkný nohejbalový turnaj.  
 
Inline bruslení 
 Kurz inline bruslení – 18.5. – 20.5.2007 
 Účast: 8 členů + 3 ostatní 
 
 Kurz inline bruslení – 21.9. – 23.9.2007 
 Účast: 2 členové + 6 ostatní 
 
Vodácká turistika 
 Ohře 2007 - 13.7.2007 - 21.7.2007 
 Letošní vody se zúčastnilo 11 členů + 3 ostatní. Na vodě jelo 5 posádek, ostatní 
členové výpravy dělali pozemní doprovod. Ohři jsme opět sjeli z Tršnice až na Nechranickou 
přehradu.  
  

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

Účast na sportovních akcích pořádané ostatními sportovními organizacemi 
Volejbal 

Účast našeho družstva v MAVL 2006 / 2007, 5. liga 
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Na začátku roku 2007 jsme ukončili své působení v dalším ročníku MAVL. 
V základní části jsme skončili na 17. místě a své místo v 5. lize jsme si museli uhájit v baráži. 
Po nervy drásajícím průběhu jsme se zachránili.  

 
Účast našeho družstva v MAVL 2007 / 2008, 5. liga 
Opět jsme nastoupili do páté ligy. V roce 2007 jsme stačili odehrát pouze 7 zápasů se 

ziskem pouhých dvou bodů a držíme 19. místo. Ostatní utkání nás čekají až v roce 2008. Jak 
dopadly boje v tomto ročníku budeme znát až po skončení soutěže.  

 
Nohejbal 

Turnaj v Dubečku - 19. května 2007  
Za účasti 12 týmů se naše družstvo ve složení Petr Souček, Pavel Martínek, Tomáš 

Stoklasa umístilo na pěkném 4. místě.  
Turnaj v Dubečku - 22. září 2007  
Mezi 8 týmy se naše družstvo ve složení Petr Souček, Petr Pavlů a Pepa Koklar 

umístilo opět na 4. místě.  
 

Bowling 
Účast v jarní části ABL 2007, divize Záběhlice „A“ 
V záběhlické divizi nastoupily naše dva týmy:  

MAESTRO CLUB A: vybojovalo ve složení Konečný Kamil, Suchánek 
Luděk, Konečný Jiří, Dospěl Jaromír 2. místo se ziskem 28 bodů a tím zároveň i 
postup do záběhlického přeboru. 

MAESTRO CLUB B: vybojovalo ve složení Souček Petr, Majer Petr, Konečná 
Marie a Konečná Jana 4. místo se ziskem 22 bodů.  
Účast v podzimní části ABL 2007, divize Záběhlice a přebor Záběhlice 
V záběhlickém přeboru bojuje MAESTRO CLUB A opět ve složení Konečný Kamil, 

Suchánek Luděk, Konečný Jiří, Dospěl Jaromír. Obsadilo 9. místo s 20 body a uhájilo 
příslušnost k přeboru i pro další sezónu.  

V záběhlické divizi opět hrají dva týmy (přibylo naše Céčko): 
 MAESTRO CLUB B: ve složení Souček Petr, Konečná Marie a Konečná Jana 

obsadilo konečné 2. místo s 32 body a vybojovalo postup do přeboru. 
 MAESTRO CLUB C: ve složení Bartošová Pavla, Součková Jiřka, Bromová 

Petra, Pavlů Petr, Cajthaml Jiří, Filler Vráťa, Reichlová Irena zatím sbírá cenné zkušenosti. 
Soutěž uzavřelo se 2 body na 12. pozici.  

 
Jednorázové turnaje 
V tomto období se členové bowlingového oddílu zúčastnili množství jednorázových 

turnajů: 
 Turnaje série Krocan.com: 
  Záběhlický Krocan 
  Záběhlický Krocan - Easy Strike 
  Říčanský Krocan - Strong Man 
  Říčanský Krocan 

Říčanský Krocan - CRAZY MIX 
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 Večerní růže v herně Radava 
 Turnaje série ČÚZK versus ZÚ 

 Z členů klubu se turnajů zúčastňují: Konečný Kamil, Konečný Jiří, Konečná Marie, 
Konečná Jana, Souček Petr, Součková Jiřka, Bartošová Pavla, Suchánek Luděk a Jaromír 
Dospěl.  
  

Nejvýraznější výsledky a úspěchy: 
8. Říčanský Krocan: 10. místo Konečný Kamil , náhozy: 

248,183,137,165,216,191,159 
8. Říčanský Krocan - Strong Man: 10. místo Konečný Kamil , náhozy: 170, 145, 189, 

224, 213, 210, 137 
9. Záběhlický Krocan: 25. místo Konečná Marie, náhozy: 124, 150, 182, 161, 155, 

zároveň vyhlášena nejlepší ženou turnaje 
 
Ostatní klubové akce a činnosti 

 
Společenský ples 2007 – 2.2.2007 
V pátek 2.2.2007 jsme uspořádali Společenský ples. I letos se konal v KD U Boudů, 

k tanci a poslechu hrála skupina „Fo Fo“ a ples byl opět nekuřácký. Na parket si našlo cestu 
přes 120 návštěvníků. Zároveň bych rád poděkoval všem členům, kteří se podíleli na 
organizaci plesu! 

 
Dolní Věstonice – návštěva vinného sklípku 30.3. – 1.4.2007 
Víkendové akce v Dolních Věstonicích se zúčastnilo 8 členů klubu.  
 
Návštěva Zoo – zahájení letní sezóny – 1.4.2007  
Výletu se zúčastnilo celkem 2 osoby (1 člen).   
 
Dětský den v Kolovratech – 26.5.2007 
Opět jsme se stali spoluorganizátory Dětského dne v Kolovratech.  
 
Výlet Posázavským Pacifikem – 30.6.2007 
Výletu se zúčastnilo 5 členů + 4 ostatní. Výlet parním vláčkem byl doplněn pěším 

výletem ze Zlenic do Senohrab.  
 
Návštěva pražské Zoo - 26.8.2007 
Výletu se zúčastnilo celkem 7 osob (6 členů) a 1 pes.   
 
Vánoční besídka členů klubu – 15.12.2007 
Letos se konala u Součků ml. Účast 16 (11 členů).  
 
Pochod zmrzlého kapříka – 29.12.2007 
Tradiční vánoční pochod ze Světic do Kolovrat. Akce se letos zúčastnilo nebývalé 

množství návštěvníků: 20 osob (6 členů) a 2 psi.  
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Sleva na bowlingové turnaje série Krocan.com 
Našim členkám a členům se od 12.7.2007 nově nabízí možnost slevy na startovném na 

výše uvedených turnajích. Po předložení členského průkazu, při prezentaci na turnaj, obdrží 
držitel slevu 50 Kč. Zaplatíte tedy na startovném pouze 350 Kč. 

 
Prodej zboží za zvýhodněné ceny 
I v tomto období jsme pokračovali v prodeji zboží za zvýhodněné ceny členům klubu. 

Akce využívá nemalé procento členů, proto v ní budeme pokračovat i nadále.  
 
Webové stránky 
Webové stránky našeho klubu na adrese http://www.maestroclub.cz jsou stále živé. 

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

 

 
 
Závěr 
V roce 2007 můžeme mít velkou radost z růstu aktivit nohejbalového a bowlingového 

oddílu. Jak už to tak bývá, tak ne vždy se daří, takže naopak volejbalový oddíl prochází menší 
krizí. Ale i zde se začíná blýskat na lepší časy a my pevně věříme, že v dalších letech se opět 
vrátí do pozice tahouna našeho sportovního klubu.  

 
Děkuji za pozornost 
                  Ing. Petr Souček 
               Prezident MAESTRO CLUBU Kolovraty 


