
P�edstavení MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Základní charakteristika: 
 Vznik klubu: 14. b�ezna 2001 (ustavující sch�ze: 19. února 2001) 
 �lenství v organizacích:  

od 28. b�ezna 2001: �eský svaz rekrea�ního sportu (�SRS) 
od 17. kv�tna 2001: �eský svaz t�lesné výchovy (�STV) 
od 31. b�ezna 2008: �eský nohejbalový svaz (�NS) 

 Po�et �len�: 60 (k 1. �ervnu 2008) 
 Po�et oddíl�: 3 (bowling, nohejbal, volejbal) 
 Sídlo: Mírová 260/3, 103 00 Praha 10 – Kolovraty  
 Kontaktní informace: info@maestroclub.cz, +420 604 695 462 (Ing. Petr Sou�ek, 
prezident klubu) 
 Webové stránky: http://www.maestroclub.cz  
 Organiza�ní struktura vedení klubu: p�ti�lenný výkonný výbor v �ele s prezidentem 
klubu a t�í�lenná kontrolní komise 
 Ro�ní obrat: cca. 400 tisíc K� (rok 2007) 
 
Sportovní klub MAESTRO CLUB Kolovraty je ob�anské sdružení, které sídlí v m�stské �ásti 
Praha – Kolovraty. Mezi základní �innosti klubu pat�í  

• individuální nebo hromadná sportovní �innost v jednotlivých sportovních 
disciplínách v�etn� ú�astí na sportovních sout�žích a utkáních po�ádaných jinými 
organizacemi, 

• po�ádání nebo spolupo�ádání vlastních klubových sportovních akcí nebo 
sportovních akcí jiných organizací, 

• po�ádání vlastních spole�enských a kulturních akcí nebo spolupo�ádání 
spole�enských a kulturních akcí jiných organizací, 

• individuální a organizovaná turistika. 
 
�lenové sportovního klubu se sdružují ve t�ech oddílech – bowlingovém, nohejbalovém a 
volejbalovém. Sportovci všech oddíl� jsou zapojeni do n�které z dlouhodobých sout�ží a 
zárove� se ú�astní jednorázových turnaj�.  
Bowlingový oddíl má t�i družstva, která od roku 2005 pravideln� nastupují v Amatérské 
bowlingové lize (ABL). Jedno družstvo nastupuje v p�eboru (Záb�hlice) a dv� družstva hájí 
klubové barvy v divizi (Záb�hlice). �lenové bowlingového oddílu se dále b�hem roku 
zú�ast�ují množství jednorázových turnaj� r�zných sérií – bowlingové turnaje série 
Krocan.com (BC Vojkov a BC Na Ov�ín�), bowlingové turnaje série Ve�erní r�že (SC 
Radava), bowlingové turnaje série �ÚZK x ZÚ (SC Radava) a další. Bowlingový oddíl 
v rámci své �innosti po�ádá od roku 2005 tradi�ní bowlingový turnaj „O putovní pohár 
prezidenta klubu“ (v roce 2008 prob�hl již 4. ro�ník), kterého se ú�astní �lenové klubu. 
V letošním roce (2008) se náš zástupce zú�astnil i Mistrovství pražského regionu, kde ve své 
kategorii skon�il na 14. míst�. Vedoucí bowlingového oddílu je zárove� bowlingovým 
rozhod�ím �eské Bowlingové Asociace (�BA).  
Volejbalové družstvo od roku 2005 hraje Amatérskou volejbalovou ligu (AVL). V sou�asné 
dob� nastupuje v 6. pražské lize. Zárove� se náš tým pravideln� ú�astní volejbalových turnaj� 
v okolí – namátkou jmenujme nap�. turnaje ve Strán�icích, Mnichovicích, Jesenici, Da�boži a 
Kolovratech. Volejbalový oddíl organizuje každý rok n�kolik volejbalových turnaj�. Na ja�e 
po�ádáme za ú�asti 20-25 družstev Volejbalový turnaj geodet� a kartograf� v pražských 
Dejvicích. V letošním roce (2008) prob�hl 6. ro�ník. V lét� po�ádáme pro �leny klubu Turnaj 
v plážovém volejbale dvojic (ú�ast cca. 5 – 10 dvojic). V roce 2008 prob�hne 2. ro�ník. 



V zá�í jsme po�adateli Volejbalového turnaje smíšených družstev v Uh�ín�vsi (ú�ast cca. 
10-12 tým�). V roce 2008 se uskute�ní již 5. ro�ník.  
Nohejbalový tým od roku 2008 hraje oficiální sout�ž �eského nohejbalového svazu – 
M�stský p�ebor družstev. Nastupuje v pražské sout�ži ve skupin� A 4. t�ídy p�eboru. �lenové 
oddílu se zárove� ú�astní b�hem roku množství tradi�ních turnaj� (p�evážn� trojic) v blízkém 
i dalekém okolí. Mezi naše tradi�ní destinace pat�í turnaje série Velkojesenické vysoké nohy 
ve Velké Jesenici, turnaje v Dube�ku, v Pr�honicích, v Uh�ín�vsi, v Benicích, ve Strašnicích a 
v B�chovicích. Nohejbalový oddíl organizuje Nohejbalový turnaj trojic v Uh�ín�vsi. V roce 
2008 uspo�ádáme již 5. ro�ník. Vedoucí nohejbalového oddílu je zárove� nohejbalovým 
trenérem licence C a rozhod�ím v nohejbale licence C akreditovaným �eským nohejbalovým 
svazem.  
Hrá�i volejbalového i nohejbalového oddílu se každý týden scházejí na pravidelných 
trénincích (volejbal – 1x týdn�, nohejbal 2x týdn�). �lenové bowlingového oddílu se ke svým 
trénink�m scházejí nepravideln�.  
Náš sportovní klub se mimo oddíly v�nuje i dalším sportovním a mimosportovním aktivitám. 
Pro naše �leny i ve�ejnost po�ádáme každoro�ní týdenní letní vodácký zájezd. Pravideln� od 
roku 2001 splouváme jednu z �eských �ek (Lužnice, Oh�e, Berounka, atd.). Od roku 2007 
nepravideln� po�ádáme na pražské Letné kurzy In-line bruslení. Od roku 2006 náš klub v 
Kolovratech po�ádá pravidelné zdravotní a kondi�ní cvi�ení pro ženy (v letošním roce již 
5x týdn�).  
V roce 2006 jsme p�evzali tradici po�ádání Spole�enských ples� v Kolovratech od místních 
zahrádká�� a v letošním roce jsme uspo�ádali již 8. ro�ník Spole�enského plesu v 
Kolovratech. Poslední 3 roky byl ples vyprodaný (cca. 125 míst) již dlouho p�ed konáním 
akce. Od roku 2006 se pravideln� podílíme na organizaci a p�ípravách D�tského dne 
v Kolovratech, na který pravideln� zavítá p�es 500 d�tí s rodinnými p�íslušníky.  
Pro naše �leny dále po�ádáme tradi�ní Váno�ní besídky, zájezdy do vinného sklípku, výlety 
do pražské Zoo, návšt�vy divadel a množství dalších zajímavých akcí. Od roku 2005 je náš 
klub adoptivním rodi�em n�kolika sv��enc� v pražské Zoo (každoro�n� p�ispíváme na 2-3 
zví�ata).  
Od roku 2005 pro naše �leny zajiš�ujeme prodej sportovního zboží a oble�ení za zvýhodn�né 
ceny od mnoha výrobc� (Moira, Litex, Klimatex, Botas, Alpinepro, Gala, Molten, Xfer, atd.). 
 
Pro naše sponzory a partnery nabízíme zajímavé možnosti reklamy: 

- uvedení loga (p�ípadn� názvu firmy, webové adresy firmy) na volejbalových 
dresech, 

- uvedení loga (p�ípadn� názvu firmy, webové adresy firmy) na nohejbalových 
dresech, 

- uvedení loga (p�ípadn� názvu firmy, webové adresy firmy) na bowlingových 
dresech, 

- uvedení loga (p�ípadn� názvu firmy, webové adresy firmy) na kánoích (p�i 
vodáckém zájezdu),  

- uvedení loga (p�ípadn� názvu firmy, webové adresy firmy) na sportovních akcích 
po�ádaných klubem, a to konkrétn� zve�ejn�ním na plakátu a dalších materiálech 
p�i turnaji a vyv�šením reklamního pouta�e v hale nebo areálu, kde se akce koná, 

- uvedení loga (p�ípadn� názvu firmy, webové adresy firmy) na spole�enském plese 
po�ádaném klubem, a to konkrétn� zve�ejn�ním na plakátu, pozvánce, vstupence a 
také vyv�šením reklamního pouta�e v sále p�i konání plesu, 

- zve�ejn�ním reklamního banneru na webových stránkách klubu 
http://www.maestroclub.cz (o velikosti 468x60px, 120x60px nebo 88x31px), 



- zve�ejn�ním reklamního banneru na samostatných webových stránkách p�íslušné 
akce (nap�. http://ples2008.maestroclub.cz/, http://nohejbal-
uhrineves2008.maestroclub.cz/, atd.) 

- atd. 
 
P�ípadnou Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru nebo Smlouvu o reklam� samoz�ejm� 
p�ipravíme.  
 
Další informace rádi poskytnou �lenové výkonného výboru na emailové adrese 
info@maestroclub.cz nebo Ing. Petr Sou�ek na tlf. +420 604 695 462.   


