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Zpráva o činnosti za období květen až listopad 2008 
sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty 

 
MAESTRO CLUB Kolovraty je členem Českého nohejbalového svazu (ČNS), 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 6.12.2008 má náš klub 67 členů (26 žen a 41 mužů).  
V období (1.5. – 6.12.2008) se novými členy stali (v závorce je uveden datum vstupu do 

klubu):  
• Daniela Stárková [01.10.2008]  
• Jan Růžička [20.10.2008]  
• Lucie Růžičková [20.10.2008]  
• Zuzana Chrdlová [30.10.2008]  
• Stanislav Pokorný [02.11.2008]  
• Jana Tichá [02.11.2008]  
• Jan Moravec [11.11.2008] 

 
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 Petr Pavlů. Výbor 
se v tomto období sešel na 7 výborových schůzích.  

Výkonný výbor se věnuje správě webových stránek www.maestroclub.cz, přípravě a 
organizaci klubových akcí, zajišťuje běžný chod klubu atd. Členové výboru pravidelně přispívají do 
regionálních časopisů – zejména Kolovratského zpravodaje a dalších.  
 
Činnost sportovních oddílů 
Bowlingový oddíl 

Od roku 2005 má náš klub oddíl bowlingu, který od svého založení vede Kamil Konečný. 
Pod jeho vedením se členové oddílu zapojili do Amatérské bowlingové ligy a pravidelně se 
zúčastňují bowlingových turnajů různých sérií (Krocan.com, Večerní růže, Park Holiday Playoffs, 
atd.). Členové oddílu si stále vylepšují své osobní rekordy, což svědčí o tom, že bowling je v našem 
klubu stále na vzestupu.  

Od poloviny roku 2008 chodí členové oddílu pravidelně trénovat – 1x měsíčně.  
ABL jaro 2008 
Ve čtyřech hracích dnech jarní ABL hrály 2 týmy záběhlický přebor („A“ a „B“) a 1 tým 

hrál v záběhlické divizi („C“). V přeboru vybojovalo Áčko 4. místo se 27 body – pouze 1 bod od 
druhého místa, Béčko s 10 body bralo poslední 12. příčku a sestoupilo zpět do divize. Céčko 
v divizi sbíralo zkušenosti a díky dvěma bodům obsadilo také 12. příčku.  

ABL podzim 2008 



 
 
 

             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.2/6 D:\Dokumenty\MAESTRO\SOUCEK_PETR\2008\cs-prosinec-2008\na_web\zprava-o-cinnosti-5-11-
2008.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   
 

Do podzimních bojů zasáhly opět 3 týmy. V přeboru obhájilo Áčko čtvrté místo s 28 body – 
i tentokrát 1 bod od druhého místa a 2 body od prvního místa. V divizi se Béčko dostalo na stupně 
vítězů, obsadilo třetí místo se 26 body a stejným bodovým ziskem jako druhý tým a 2 body od 
prvního místa. Céčko si v divizi dokoulelo pro 8 bodů a 9. místo.  

Účast na turnajích série Krocan.com (http://www.krocan.com/) 
Těchto turnajů se pravidelně zúčastňují členové bowlingového oddílu (Kamil Konečný, 

Marie Konečná, Jiří Konečný, Luděk Suchánek) a největšího úspěchu se náš klub dočkal na 7. 
Říčanském Krocanu, kde Marie Konečná vybojovala 2. místo, které navíc ozdobila osobním 
rekordem 212 bodů!  

Z dalších výsledků vybírám (do 20. místa):  
• 1.6.2008 (6. ŘK) – 12. místo Konečná Marie 
• 1.6.2008 (6. ŘK) – 18. místo Konečný Kamil 
• 12.6.2008 (6. ZK) – 18. místo Konečný Kamil 
• 4.8.2008 (8. ŘK) – 18. místo Konečný Kamil 
• 7.9.2008 (9. ŘK) – 18. místo Konečný Kamil 
• 7.9.2008 (9. ŘK) – 19. místo Konečná Marie 
• 5.10.2008 (10. ŘK) – 19. místo Konečný Kamil 
• 2.11.2008 (11. ŘK) – 20. místo Suchánek Luděk 

Účast na turnajích série Večerní Růže (http://www.radava.cz)  
Tyto čistě dámské turnaje (hraje se tzv. devítka) navštěvují hojně členky našeho oddílu a o 

největší úspěch se opět postarala Marie Konečná – na turnaji 17. září vybojovala 3. místo!  
Účast na turnajích série Park Holiday (http://bowl.blog.cz) 
I této série, která se hraje v benické herně, se zúčastňují členové oddílu. Z výsledků vybírám 

ty, kde se naši hráči umístili do 10. místa: 
• 27.9.2008 (9. PHC) – 4. místo Kamil Konečný 
• 25.10.2008 (10. PHC) – 9. místo Kamil Konečný 
• 22.11.2008 (11. PHC) – 7. místo Marie Konečná 

Účast na turnajích dalších sérií 
Dále se členové oddílu zúčastňují turnajů sérií: 

• Echo Express Cup (Kamil a Jiří Koneční, Luděk Suchánek),  
• Říčanská liga (Kamil Konečný),  
• ČÚZK versus ZÚ (Petr Souček). 

 
Nohejbalový oddíl 

Vznik nohejbalového oddílu se váže ke vzniku klubu v roce 2001. Celých 8 let je vedoucím 
oddílu Petr Souček. Oddíl nohejbalu prošel během těch osmi let velkými změnami a z původních 
členů se dnes pravidelně nohejbalu věnují už jen Petr Souček, Jiří Hrnčíř st. a Jiří Hrnčíř ml. Občas 
se ještě objeví Michal Keselica. V roce 2008 se členové oddílu zapojili do Městského přeboru 
družstev v nohejbale. Zároveň se pravidelně zúčastňují nohejbalových turnajů v blízkém i dalekém 
okolí. V současné době je jistě nohejbalový oddíl v nejlepší kondici od svého založení.  

Členové oddílu chodí trénovat 2x týdně (úterý a pátek) do kolovratské tělocvičny. V letním 
období využívají venkovní areál Na Parkáně a to také 2x týdně (úterý a středa).  

MPD 2008 
V první sezóně, ve které jsme byli zařazeni do 4. třídy pražského přeboru, náš nohejbalový 

tým získával hlavně zkušenosti. Přesto jeho vystoupení musíme hodnotit jako příjemné překvapení. 
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Do posledních utkání základní části hrálo naše družstvo o postup do skupiny o postup do 3. třídy. 
Nakonec jsme hráli „pouze“ ve skupině o konečné 5.-8. místo z 10 účastníků ve 4. třídě, kterou 
jsme bez ztráty bodu jednoznačně vyhráli a obsadili konečné páté místo! Ze 12 odehraných utkání 
jsme 7x vyhráli a pouze 5x okusili hořkost porážky. V příštím roce budeme útočit na příčky 
nejvyšší a na postup do vyšší třídy. Z jednotlivých hráčů se na tomto úspěchu nejvíce podíleli Pavel 
Martínek, Petr Souček, Michal Kirchner, Tomáš Stoklasa, Jirka Dlouhý, Pepa Koklar, Petr Pavlů a 
Jirka Hrnčíř ml., kteří nastoupili ve většině utkání. Ostatní hráči nastoupili max. ve dvou utkáních.  

Nohejbalový turnaj v Dubečku (24. května 2008) 
Sestava: Petr Souček, Pavel Martínek, Tomáš Stoklasa a Pepa Koklar 
Umístění: 5.-8. místo z 11 týmů 
Nohejbalový turnaj našeho klubu (5. ročník) v Uhříněvsi (23. srpna 2008) [akce klubu] 
Sestava:  Áčko – Petr Souček, Tomáš Stoklasa a Pepa Koklar 

 Béčko – Pavel Martínek, Jirka Dlouhý a Petr Pavlů 
Umístění: 4. a 5. místo z 5 týmů 
Našeho tradičního turnaje se bohužel zúčastnilo pouze 5 týmů. Po organizační stránce se 

turnaj povedl, hru nám znepříjemňoval silný vítr.  
Přátelské utkání v nohejbale s týmem Jenštejn B (16. listopadu 2008) 
Sestava: Petr Souček, Michal Kirchner, Jiří Dlouhý, Pavel Martínek, Josef Hesse a Petr 

Pavlů.  
Výsledek: prohra 2:3 
Ve čtvrtém vzájemném utkání jsme kamarádům z Jenštejna těsně podlehli 2:3. Utkání se 

uskutečnilo v tělocvičně ve Staré Boleslavi.  
 

Oddíl inline bruslení 
Nejmladší oddíl si svoji pevnou pozici v klubové hierarchii ještě nevybudoval. Jeho vedoucí 

Hana Nováková má rozhodně složitější úlohu, neboť jako jediný vedoucí oddílu není zároveň 
členem výkonného výboru. Je pouze na ní a členech oddílu, zda-li tuto skutečnost chtějí změnit a 
hodlají kandidovat v příštím období do vedení klubu. V současné době se činnost oddílu omezuje 
na pořádání kurzů inline bruslení a občasné výjezdy za inline turistikou.  

Kurzy inline bruslení pro začátečníky (16. – 18. května 2008) [akce klubu] 
Kurzu na pražské Letné se zúčastnilo 8 osob.  
Kurzy inline bruslení pro začátečníky (13. – 15. června 2008) [akce klubu] 
Dalšího kurzu na pražské Letné se zúčastnily 4 osoby.  
 

Volejbalový oddíl 
Krátce po založení klubu vzniká i volejbalový oddíl. Jako jediný z oddílů klubu za své 

existence změnil vedoucího – a to hned 2x. V době svého založení zastávala tuto funkci Jana 
Konečná, aby se k ní po krátkém působení Radany Ilčenkové v roce 2007 opět vrátila. Volejbalový 
oddíl v současné době prakticky začíná od začátku, neboť mnoho hráčů naše řady opustilo a přišlo 
spoustu nových tváří. V současné době volejbalový tým hraje 6. ligu Mizuno Amatérské 
volejbalové ligy a zúčastňuje se několika turnajů v blízkém okolí. Musíme si přiznat, že 
výkonnostně na tom byl náš volejbalový oddíl v minulých letech určitě lépe – my ale pevně věříme, 
že tato doba se opět vrátí a my na naše úspěchy nebudeme muset jen vzpomínat.  
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Členové oddílu trénují 1x týdně v kolovratské tělocvičně (neděle). V letním období měníme 
palubovku za písek a trénujeme plážový volejbal na kolovratském koupališti – také 1x týdně 
(pondělí).  

MAVL 2008/2009 (http://www.avlcz.cz) 
Volejbalové družstvo nastoupilo do dalšího ročníku Amatérské volejbalové ligy. V letošním 

ročníku nastupujeme v 6. lize. Doposud jsme stihli ve dvou hracích dnech odehrát 6 zápasů, ze 
kterých jsme získali 2 body za jedno vítězství 2:1. Se ziskem 2 bodů držíme 16. místo.  

Turnaj v Dařboži (19. dubna 2008) 
 Sestava: Jana Konečná, Pavla Rudová, Mirek Staněk, Petr Souček, Kuba Kostelecký a Vráťa 
Filler 
 Umístění: 5. místo z pěti týmů 

6. ročník volejbalového turnaje geodetů a kartografů (17. května 2008) [akce klubu] 
 Sestava: Jana Konečná, Pavlína Rudová, Petr Souček, Vráťa Filler, Kuba Kostelecký, Pavel 
Pisk, Jirka Havelka a Ivo Hasalík 
 Umístění: 12. místo z dvaceti týmů 
 Největší klubová sportovní akce, které se tradičně účastní přes 150 volejbalistů se opět 
vydařila. Osobně tento ročník po organizační stránce hodnotím nejvýše. Děkuji všem, kteří pomohli 
při organizaci!  

Volejbalový turnaj našeho klubu smíšených družstev (5. ročník) Uhříněves (6.září 
2008) [akce klubu] 
 Sestava: Jakub Kostelecký, Ivo Hasalík, Pavlína Rudová, Jirka Havelka, Iva Mašková, Jana 
Konečná, Petr Souček 
 Umístění: 8. místo z osmi týmů 
 Klubový turnaj se vydařil. Děkujeme ještě jednou Kamilovi Konečnému za pomoc 
s organizací.  

Podzimní kolovratský miniturnaj (11. října 2008) 
Sestava: Petr Souček(B), Jan Moravec(B), Jiří Havelka(S), Dušan Daněk(S), Radana 

Ilčenková(N), Jana Konečná(NS), Pavla Rudová(NS), Daniela Stárková(N). 
Umístění: 4. místo ze čtyř týmů 
Podzimní miniturnaj v Kolovratech nabídl krásný volejbal. Naše družstvo si skončilo na 

posledním místě, ale na výsledku se podepsala kontumace jednoho ze zápasů.  
 
Sportování mimo oddíly 
Cvičení pro ženy 

Pod vedením cvičitelky (naší členky) Marcely Borgesové (zdravotní a kondiční cvičení):  
• pravidelně 2x týdně (úterý a čtvrtek).  

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

• pravidelně 1x týdně (úterý).  
Pod vedením cvičitelky (naší členky) Moniky Borgesové (Pilates): 

• pravidelně 2x týdně (neděle).  
V prázdninovém období se cvičilo pouze 2 hodiny týdně (úterý – od 19 a od 20 hod). 
Organizaci cvičení se věnuje Jana Konečná, za což jí patří velký dík!  

Vodácká turistika 
Lužnice 2008 (Stará řeka) [akce klubu] 
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 Účast: 4 posádky, 7+2, Souček Petr, Filler Vráťa, Souček Vojta, Konečný Kamil, Konečná 
Jana, Jindrák Přemek, Bartošová Pavla, Cajthaml Jiří "Cajdy", Grácová Milada 
 Týdenní putování ze Suchdola nad Lužnicí do Bechyně během deštivého týdne zvládly 4 
posádky.  
 
Ladovým krajem na kole (13. září 2008) [akce klubu] 
Účast: 3+0, Jana a Kamil Koneční, Filip Novák 
Cyklistický výlet organizovaný naším klubem se setkal s mizivým zájmem členů!  
 
Ostatní klubové akce a činnosti 
 
Účast na Dětském dnu v Kolovratech (31. května 2008) 
I letos se náš klub stal jedním ze spoluorganizátorů Dětského dne v Kolovratech. Této největší 
dětské akce v Kolovratech se zúčastnilo přes 600 dětí. Děkujeme všem členům, kteří se na 
organizaci akci podíleli!  
 
Výlet za našimi svěřenci do pražské Zoo (20. září 2008) [akce klubu] 
Účast: 5+1, Jana a Kamil Konečný, Jiří Konečný, Jiřka Součková a Markéta Fillerová a Vojta  
Souček 
 
Účast na Velkém říjnovém společném čtení v Praze-Kolovratech (7. října 2008) 
Jana Konečná a Jiřka Součková náš klub reprezentovaly na této zajímavé akci.  
 
Výstava Staré mapy - historická paměť krajiny (10.6. – 31.7.2008) [akce klubu] 
Náš klub se podílel na přípravách a realizaci této výstavy. Hlavním organizátorem byl prof. 
Bohuslav Veverka z ČVUT v Praze.  
 
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 
Přeji všem členům mnoho osobní pohody a skvělé sportovní výkony bez nemocí a zranění. 

Zároveň krásné a pohodové prožití vánočních svátků a střízlivý vstup do nového roku 2009!  
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Děkuji za pozornost 
                  Ing. Petr Souček, Ph.D.  
               Prezident MAESTRO CLUBU Kolovraty 


