
Sport+ obr. 
Chcete přijít mezi nás? 

 
Sportovní klub MAESTRO CLUB Kolovraty je zaměřen na různorodou sportovní 

činnost pro mladé věkem i duchem. Byl založen na začátku roku 2001. V současné době 
máme už 68 členů a společně každoročně organizujeme:  
- několik vodáckých sjezdů českých řek a říček,  
- turnaje v nohejbale a volejbale, 
- nově také bowlingový turnaje (O putovní pohár prezidenta klubu …).  
Pravidelně se scházíme při volejbale, nohejbale, tenise, stolním tenise (v létě na antukovém 
kurtu, v zimě v místní tělocvičně).  

Nové členy přijímáme po vyplnění přihlášky, která je k dispozici na našich webových 
stránkách (www.maestroclub.cz), nebo prostřednictvím informační linky 723 975 897. 

Základní prezentaci máme za sebou, podívejme se na činnost klubu v roce 2004. Jaké 
úžasné věci jste s námi v létě mohli prožít? Bylo jich mnoho. Vodáckým zájezdem počínaje, 
nohejbalovými a volejbalovými turnaji konče. Obrázky, jak naši zástupci pokořili peřeje 
nespoutané Ohře, můžete shlédnout na našich webových stránkách. Včetně pikantních záběrů 
zadnic našich kolegů a těl našich sličných dam. Všichni se nám vrátili zdrávi, vysmátí, 
odpočatí a připravení k dalším náročným expedicím. Samozřejmě příští rok jste vítáni i vy. 
Dobrou náladu, sportovního ducha a trochu té odvahy vezměte s sebou. 

 Aktivně jsme trénovali na volejbalové a nohejbalové turnaje, kterých jsme se v letním 
období hojně účastnili. Nezalekli jsme se ani účasti na volejbale plážovém, pořádaném 
klubem Sporťáci Mnichovice. Odměnou nám byly skvělé zážitky a trochu pochutin pro naše 
sportovně utahaná, větrem ošlehaná a sluncem opálená těla. Z Mnichovic jsme si odvezli 
kromě všudypřítomného písku (tento rok stavíme vlastní hřiště na „plážák“ ☺) i pamětní list 
z turnaje.  

Sami jsme uspořádali volejbalový turnaj v klasickém šestkovém volejbale smíšených 
družstev. Účast lidu volejbalového byla hojná a hrálo se fair play. Samozřejmostí byl i 
příjemný doprovodný program včetně konzumace připravených dobrot a hodování až do 
hodin večerních.  

Rok 2005 jsme zahájili trochu netradičně, o to však příjemněji - bowlingovým 
turnajem „O putovní pohár prezidenta klubu“. Boj to byl neúprosný, ale přesně v našem 
duchu hry fair play. I nadále se scházíme na našich pravidelných volejbalových a 
nohejbalových trénincích, přátelských utkáních a turnajích. 

Pokud vás naše aktivity oslovují, nebojte se a přidejte se. Aneb kdo chvíli stál …  
 

Za MAESTRO CLUB Kolovraty Jaroslav Musil 
(musil@maestroclub.cz)      
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