
MAESTRO CLUB Kolovraty se představuje

Možná jste již někteří z Vás zaregistrovali sportovní klub MAESTRO CLUB
Kolovraty. Sídlo našeho klubu je na území městské části Praha – Kolovraty, ale svými
aktivitami přesahujeme hranice tohoto území (Členy máme z Kolovrat, ale i z okolí. Hrát
chodíme nejen do Kolovrat, ale také do Uhříněvsi a Čelákovic). 

Náš sportovní klub právě vstupuje do své páté sezóny, a tak se nejdříve pojďme
společně ohlédnout za naší činností v letech minulých. Když začátkem roku 2001 přišel můj
kamarád Honza Kvaš (stal se naším prvním prezidentem) s myšlenkou založit sportovní klub,
tak jsme určitě nečekali, že o několik let později budeme mít téměř 70 členů, budeme se
věnovat kromě nohejbalu také volejbalu, bowlingu a dalším sportům. 

Od té doby jsme sehráli množství vítězných zápasů. Objektivně musím přiznat, že i
těch, ve kterých jsme odcházeli poraženi, nebylo málo. Ale vždy jsme bojovali a hráli v duchu
fair-play. Zúčastnili jsme se 12 nohejbalových a 6 volejbalových turnajů, sehráli několik
přátelských zápasů ve volejbale i nohejbale. Pořádali jsme 3 nohejbalové, 2 volejbalové a 2
bowlingové turnaje. Kromě toho každý rok vyjíždíme na týdenní vodácký zájezd na jednu z
českých řek. Zatím jsme pokořili Lužnici (2002), Berounku (2003) a Ohři dokonce 2x
(2001,2004).

Po krátkém historickém rychlokurzu, který samozřejmě nemohl obsáhnout všechny
činnosti, kterým jsme se během více než čtyř let věnovali, se podíváme na některé klubové
akce, které proběhly nebo teprve proběhnou v první polovině roku 2005. 

Letošní rok jsme zahájili trošku netradičně, neboť jsme se rozhodli uspořádat první
ročník bowlingového turnaje „O pohár prezidenta klubu“. Bowlingová bitva se odehrála
15. ledna 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. 

Hned druhý den 16. ledna jsme stihli v kolovratské tělocvičně odehrát přátelské
volejbalové utkání s týmem s.k. Kolovrátek. Ve složení Jana Konečná, Pavlína Kopecká, Petr
Majer, Tonda Pastorek, Irena Reichlová a Petr Souček jsme po výborném výkonu vyhráli 3:1
na sety (25:17, 22:25, 30:28, 25:22). Letní sezóna je v plném proudu, tak se určitě domluvíme
na odvetě. 

Na konci února (20. února) jsme sehráli další přátelské volejbalové utkání tentokrát se
s.k. Sporťáci Mnichovice. Ve složení Radana Ilčenková, Jana Konečná, Pavla Kopecká, Jakub
Kostelecký, Petr Majer, Jaroslav Musil, Irena Reichlová, Petr Souček jsme týmu z Mnichovic
podlehli 1:3 na sety. O tři týdny později (19. března) jsme byli pozváni k odvetnému utkání,
které se uskutečnilo v areálu „Šibeniční vrch“ v Mnichovicích. V sestavě Radana Ilčenková,
Jana Konečná, Pavlína Kopecká, Petr Majer, Antonín Pastorek, Pavel Pisk, Petr Souček jsme
Sporťáky porazili 3:1 na sety (16:25, 25:17, 25:22, 25:17) a oplatili jim několik dní starou
porážku z domácí palubovky.

V sobotu 26. března jsme konečně zahájili i nohejbalovou sezónu účastí na turnaji
trojic v Průhonicích, který pořádali nohejbalisté z Benic jako Memoriál Jiřího Počty. Ve
složení Martin Česák, Jiří Hrnčíř ml. a Petr Souček jsme po výborném výkonu vybojovali
nečekané 3. místo! Turnaje se zúčastnilo 7 týmů a k tomuto překvapivému a výbornému
výsledku nás přivedla 4 cenná vítězství a 2 těsné prohry.

V neděli 19. června jsme uspořádali další bowlingový turnaj (tentokrát v bowlingovém
centru ve Štěrboholech), kterého se zúčastnilo 10 členů. V napínavé bitvě ozdobené
výbornými výkony nakonec zvítězila Lucka Musilová (finálový výkon 137 bodů) před
Tondou Pastorkem (132) a Petrem Součkem (128). Až na čtvrtém místě skončil čerstvý
rekordman klubu Kamil Konečný, který v semifinálovém kole vytvořil nový rekord klubu –
178 bodů. 



Kromě sportovních aktivit, mezi které patří pravidelné nohejbalové a volejbalové
tréninky, se snažíme pro naše členy zajišťovat i společenské vyžití. Ve spolupráci
s kolovratskými zahrádkáři se chystáme v příští plesové sezóně (únor 2006) uspořádat tradiční
společenský ples. V sobotu 18. června jsme pro členy uspořádali výlet do pražské ZOO, který
jsme doplnili plavbou parníkem z Tróji na Rašínovo nábřeží. 

Ptáte se, proč právě do ZOO? To je v celku jednoduché. Na začátku roku jsme se totiž
rozhodli adoptovat dva svěřence právě v pražské zoologické zahradě. 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 2150,- Kč respektive 1150,- Kč. Využiji této
příležitosti a poděkuji všem, kteří neváhali a darovali nějakou finanční částku. Šli jsme tedy
zkontrolovat, jak se našim svěřencům daří. Mohu s potěšením konstatovat, že všem našim
svěřencům se daří dobře a mají se k světu.

Veškeré informace o našem klubu se dozvíte na našich nových webových stránkách
http://www.maestroclub.cz. Přijďte se podívat a budete si moci přečíst mnohem víc o
aktivitách našeho klubu. V novinkách se dočtete o plánovaných akcích a pokud jste nějakou
akci nestihli, nezoufejte, přečtěte si o ní v naší kronice nebo si jen prohlédněte fotografie ve
fotogalerii. Nezapomeňte si prohlédnout naše nové reklamní předměty (čepice, kšilty,
kloboučky, trička, košile, …) s logem našeho klubu. Pokud byste se chtěli pyšnit vlastnictvím
našeho trička nebo např. čepice, můžete si je hned objednat! 

 Na závěr si Vás dovolím pozvat na některé akce, které již tradičně pořádá náš klub
v letním období. Můžete s námi jet na vodu v termínu od 15. července do 24. července 2005.
Letos se s největší pravděpodobností vydáme opět na Berounku (bude upřesněno na našich
webových stránkách podle stavu vody). Závaznou přihlášku můžete zaslat na adresu
info@maestroclub.cz. Pokud někdo nerad pádlujete nebo se prostě bojíte vody, tak přijďte na
námi pořádané turnaje. Během léta budeme pořádat volejbalový turnaj – letos jsme termín
stanovili na sobotu 17.9.2005 a hrát budeme na antukových kurtech volejbalového oddílu TJ
Uhříněves (další podrobnosti najdete včas na našich webových stránkách). Chtěli byste se
turnaje zúčastnit? Neváhejte a napište na konecna@maestroclub.cz (případně volejte na
723 975 897, Jana Konečná).

Pokud si před turnajem chcete nejdříve zatrénovat, tak si přijďte s námi zahrát volejbal
a nohejbal na naše pravidelné tréninky (nohejbal – úterý a středa, volejbal – čtvrtek, neděle).
Nohejbal chodíme hrát do Kolovrat (areál „Na Parkáně“), volejbal hrajeme v Uhříněvsi
(antukové kurty volejbalového oddílu TJ Uhříněves) a v Čelákovicích (Beachvolejbalové
kurty volejbalového klubu VSC Čelákovice) – blíže na našich webových stránkách
http://www.maestroclub.cz. Pokud Vás naše aktivity zaujali, nečekejte ani minutu – pište,
volejte nebo přijďte osobně!

Úplně na závěr bych rád popřál všem čtenářům Uhříněvského zpravodaje krásné léto a
mnoho sportovních zážitků.

Za MAESTRO CLUB Kolovraty napsal prezident klubu Ing. Petr Souček,
soucek@maestroclub.cz 

Přílohy: 
1. certifikát o adopci

(http://www.maestroclub.cz/FCKeditor/getfile.php?file=adopcni_listina_mensi.jpg)
2. logo našeho klubu (http://www.maestroclub.cz/download.php?soubor=8)
3. foto z přátelského volejbalového zápasu

http://www.maestroclub.cz/foto/2005.02_volejbal_kolovraty_zapas_proti_sportaci_m
nichovice/slides/9b.html)



4. foto z bowlingového turnaje
(http://www.maestroclub.cz/foto/2005.01_bowling_vojkov_turnaj/slides/p1150056.ht
ml)


