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Zpráva o činnosti za období leden až duben 2008  
sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty 

 
V tomto období (přesně 31.3.2008) se MAESTRO CLUB Kolovraty stal řádným členem 

Českého nohejbalového svazu (ČNS).  
MAESTRO CLUB Kolovraty je dále 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 

K 20.4.2008 má náš klub 65 členů (25 žen a 40 mužů).  
V tomto období se novými členy stali (v závorce je uveden datum vstupu do klubu):  

• Michal Kirchner [04.03.2008] 
• Markéta Lípová [06.03.2008] 
• Jiří Havelka [09.03.2008] 
• Dušan Daněk [09.03.2008] 
• Iva Mašková [09.03.2008] 
• Saskia Ježková [09.03.2008] 

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

• Martin Česák [13.02.2008] 
• Jaroslav Reichl [16.4.2008] 

 
Práce výkonného výboru  

Výbor v tomto období pracoval ve složení: Petr Souček (prezident), Pavla Bartošová 
(viceprezident), Jana Konečná (hospodář – účetní a pokladní), Kamil Konečný a Radana 
Ilčenková. Výbor se v tomto období sešel na 4 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 volejbalového turnaje GK 
• atd.  

 
Pravidelné sportování 

V zimní sezóně jsme využívali tělocvičnu v Kolovratech. V letní sezóně plánujeme 
využívat tak jako v loňských letech hřiště s umělým povrchem Na Parkáně v Kolovratech a 
beachvolejbalové kurty na kolovratském koupališti.  

Bowling 
Nepravidelné tréninky.  
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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.  
Pod vedením cvičitelky (naší členky) Moniky Borgesové (zaměřené na formování 
postavy, posílení svalů a zvýšení kondice): 

• pravidelně 2x týdně (od 1. dubna 2008 již 3x týdně!).  
 
Příspěvky do regionálních časopisů 

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

 
Sportovní akce pořádané klubem 
 
Bowling 

19. 1. 2008 – 4. ročník bowlingového turnaje „O putovní pohár prezidenta klubu“ 
V herně Na Vojkově bojovalo 11 členů klubu o putovní pohár. Z vítězství se nečekaně 

radoval Jaromír Dospěl před Luďkem Suchánkem a loňským vítězem Kamilem Konečným.  
 
Lyžování 

15.-19. února 2008 – Mladé Buky 
Třetího ročníku lyžařského soustředění v Mladých Bukách v Krkonoších se zúčastnilo 

9 osob (z toho 7 členů).  
  

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

Účast na sportovních akcích pořádané ostatními sportovními organizacemi 
Nohejbal 
 Dlouhodobá soutěž – 4. třída Městského přeboru družstev (MPD) 2008  

15. dubna 2008 jsme nastoupili k premiérovému utkání v soutěžním utkání Městského 
přeboru. V celkově vyrovnaném utkání jsme uhráli na první pohled nelichotivý výsledek 0:5, 
takže zatím jsme na 5. místě skupiny 4.A, ale do konce soutěže zbývá ještě dostatek zápasů, 
abychom své první zaváhání mohli napravit!   

1.3.2008 – 4. ročník memoriálu Jiřího Počty 
Tradičního nohejbalového turnaje trojic se zúčastnilo naše družstvo ve složení Jiří 

Hrnčíř ml., Petr Pavlů a Jiří Dlouhý. Při účasti 7 týmů je konečné 3. místo jistě úspěchem.  
6.4.2008 – Přátelské utkání s týmem Jenštejn B 
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Přátelské utkání s týmem Jenštejn B proběhlo v tělocvičně ve Staré Boleslavi a naše 
družstvo ve složení Petr Souček, Pavel Martínek, Tomáš Stoklasa, Petr Pavlů, Petr Řezníček a 
Jiří Dlouhý zvítězilo 4:2.  

 
Bowling 

Amatérská bowlingová liga (ABL) – přebor a divize Záběhlice, jaro 2008 
V záběhlickém přeboru bojují naše dva týmy: MAESTRO CLUB A a B. Po polovině 

soutěže se zatím více daří Áčku, které ve složení Konečný Kamil, Suchánek Luděk, Konečný 
Jiří a Dospěl Jaromír drží 3. místo se 14 body. Béčko ve složení Petr Souček, Jana Konečná, 
Marie Konečná a Petr Pavlů drží se 6 body 11. místo.  

V záběhlické divizi bojuje osamoceně naše Céčko. Ve složení Pavla Bartošová, Jiřka 
Součková, Markéta Lípová, Petra Bromová, Pavlína Rudová a Vráťa Filler jsou po polovině 
soutěže na 12. místě se ziskem 0 bodů.  

Mistrovství regionu Praha 
Mistrovství pražského regionu se zúčastnil Kamil Konečný a umístil se na pěkném 14. 

místě.  
Účast na mnoha turnajích série Krocan.com, Večerní Růže a ČÚZK versus ZÚ.  
Turnajů se zúčastňuje čím dál větší počet našich členů. Z posledních návštěvníků 

jmenujme Pavlu Bartošovou, Jiřku Součkovou atd. Samozřejmě nechybí tradiční účastníci: 
Kamil Konečný, Jiří Konečný, Marie Konečná, Luděk Suchánek, Jana Konečná a Petr 
Souček.  
Volejbal 
 Amatérská volejbalová liga (AVL), 5. liga, ročník 2007/2008 

V tomto období jsme zakončili své působení v letošním ročníku AVL. Nakonec jsme 
vybojovali 6 bodů, které stačili na konečné 19. místo a bohužel jsme pro příští ročník 
sestoupili do 6. ligy.  
 19.4.2008 – volejbalový turnaj Dařbož, 1. ročník 

Turnaje jsme se zúčastnili ve složení Jana Konečná, Pavlína Rudová, Petr Souček, 
Mirek Staněk, Vráťa Filler a Kuba Kostelecký. V krásném prostředí jsme vybojovali konečné 
5. místo.  
 
Ostatní klubové akce a činnosti 

 
2.2.2008 – Společenský ples MAESTRO CLUBU Kolovraty 
Tradičně předem vyprodaný společenský ples našeho klubu měl výbornou atmosféru.  
 
11.4.-13.4.2008 – Kobylí – návštěva vinného sklípku 
Do vinného sklípku nakonec jelo 8 osob (z toho 7 členů klubu).  
 
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.  
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Závěr 
V tomto období se náš klub stal řádným členem ČNS a nohejbalové družstvo se 

zapojilo do oficiální soutěže ČNS do 4. třídy Městského přeboru družstev. Přeji všem členům 
mnoho osobní pohody a skvělé sportovní výkony bez nemocí a zranění.  

 
Děkuji za pozornost 
                  Ing. Petr Souček 
               Prezident MAESTRO CLUBU Kolovraty 


