
Představení MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Základní charakteristika: 
 Vznik klubu: 14. března 2001 (ustavující schůze: 19. února 2001) 
 Členství v organizacích:  

od 28. března 2001: Český svaz rekreačního sportu (ČSRS) 
od 17. května 2001: Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) 
od 31. března 2008: Český nohejbalový svaz (ČNS) 

 Počet členů: 60 (k 1. červnu 2008) 
 Počet oddílů: 3 (bowling, nohejbal, volejbal) 
 Sídlo: Mírová 260/3, 103 00 Praha 10 – Kolovraty  
 Kontaktní informace: info@maestroclub.cz, +420 604 695 462 (Ing. Petr Souček, 
prezident klubu) 
 Webové stránky: http://www.maestroclub.cz  
 Organizační struktura vedení klubu: pětičlenný výkonný výbor v čele s prezidentem 
klubu a tříčlenná kontrolní komise 
 Roční obrat: cca. 400 tisíc Kč (rok 2007) 
 
Sportovní klub MAESTRO CLUB Kolovraty je občanské sdružení, které sídlí v městské části 
Praha – Kolovraty. Mezi základní činnosti klubu patří  

• individuální nebo hromadná sportovní činnost v jednotlivých sportovních 
disciplínách včetně účastí na sportovních soutěžích a utkáních pořádaných jinými 
organizacemi, 

• pořádání nebo spolupořádání vlastních klubových sportovních akcí nebo 
sportovních akcí jiných organizací, 

• pořádání vlastních společenských a kulturních akcí nebo spolupořádání 
společenských a kulturních akcí jiných organizací, 

• individuální a organizovaná turistika. 
 
Členové sportovního klubu se sdružují ve třech oddílech – bowlingovém, nohejbalovém a 
volejbalovém. Sportovci všech oddílů jsou zapojeni do některé z dlouhodobých soutěží a 
zároveň se účastní jednorázových turnajů.  
Bowlingový oddíl má tři družstva, která od roku 2005 pravidelně nastupují v Amatérské 
bowlingové lize (ABL). Jedno družstvo nastupuje v přeboru (Záběhlice) a dvě družstva hájí 
klubové barvy v divizi (Záběhlice). Členové bowlingového oddílu se dále během roku 
zúčastňují množství jednorázových turnajů různých sérií – bowlingové turnaje série 
Krocan.com (BC Vojkov a BC Na Ovčíně), bowlingové turnaje série Večerní růže (SC 
Radava), bowlingové turnaje série ČÚZK x ZÚ (SC Radava) a další. Bowlingový oddíl 
v rámci své činnosti pořádá od roku 2005 tradiční bowlingový turnaj „O putovní pohár 
prezidenta klubu“  (v roce 2008 proběhl již 4. ročník), kterého se účastní členové klubu. 
V letošním roce (2008) se náš zástupce zúčastnil i Mistrovství pražského regionu, kde ve své 
kategorii skončil na 14. místě. Vedoucí bowlingového oddílu je zároveň bowlingovým 
rozhodčím České Bowlingové Asociace (ČBA).  
Volejbalové družstvo od roku 2005 hraje Amatérskou volejbalovou ligu (AVL). V současné 
době nastupuje v 6. pražské lize. Zároveň se náš tým pravidelně účastní volejbalových turnajů 
v okolí – namátkou jmenujme např. turnaje ve Stránčicích, Mnichovicích, Jesenici, Dařboži a 
Kolovratech. Volejbalový oddíl organizuje každý rok několik volejbalových turnajů. Na jaře 
pořádáme za účasti 20-25 družstev Volejbalový turnaj geodetů a kartografů v pražských 
Dejvicích. V letošním roce (2008) proběhl 6. ročník. V září jsme pořadateli Volejbalového 



turnaje smíšených družstev v Uhříněvsi (účast cca. 10-12 týmů). V roce 2008 se uskutečnil 
již 5. ročník.  
Nohejbalový tým od roku 2008 hraje oficiální soutěž Českého nohejbalového svazu – 
Městský přebor družstev. Nastupuje v pražské soutěži ve skupině A 4. třídy přeboru. Členové 
oddílu se zároveň účastní během roku množství tradičních turnajů (převážně trojic) v blízkém 
i dalekém okolí. Mezi naše tradiční destinace patří turnaje série Velkojesenické vysoké nohy 
ve Velké Jesenici, turnaje v Dubečku, v Průhonicích, v Uhříněvsi, v Benicích, ve Strašnicích a 
v Běchovicích. Nohejbalový oddíl organizuje Nohejbalový turnaj trojic v Uh říněvsi. V roce 
2008 jsme uspořádali již 5. ročník. Vedoucí nohejbalového oddílu je zároveň nohejbalovým 
trenérem licence C a rozhodčím v nohejbale licence C akreditovaným Českým nohejbalovým 
svazem.  
Hráči volejbalového i nohejbalového oddílu se každý týden scházejí na pravidelných 
trénincích (volejbal – 1x týdně, nohejbal 2x týdně). Členové bowlingového oddílu se ke svým 
tréninkům scházejí pravidelně 1x měsíčně.  
Náš sportovní klub se mimo oddíly věnuje i dalším sportovním a mimosportovním aktivitám. 
Pro naše členy i veřejnost pořádáme každoroční týdenní letní vodácký zájezd. Pravidelně od 
roku 2001 splouváme jednu z českých řek (Lužnice, Ohře, Berounka, atd.). Od roku 2007 
nepravidelně pořádáme na pražské Letné kurzy In-line bruslení. Od roku 2006 náš klub v 
Kolovratech pořádá pravidelné zdravotní a kondiční cvičení pro ženy (v letošním roce již 
5x týdně).  
V roce 2006 jsme převzali tradici pořádání Společenských plesů v Kolovratech od místních 
zahrádkářů a v letošním roce jsme uspořádali již 8. ročník Společenského plesu v 
Kolovratech. Poslední 3 roky byl ples vyprodaný (cca. 125 míst) již dlouho před konáním 
akce. Od roku 2006 se pravidelně podílíme na organizaci a přípravách Dětského dne 
v Kolovratech, na který pravidelně zavítá přes 500 dětí s rodinnými příslušníky.  
Pro naše členy dále pořádáme tradiční Vánoční besídky, zájezdy do vinného sklípku, výlety 
do pražské Zoo, návštěvy divadel a množství dalších zajímavých akcí. Od roku 2005 je náš 
klub adoptivním rodičem několika svěřenců v pražské Zoo (každoročně přispíváme na 2-3 
zvířata).  
Od roku 2005 pro naše členy zajišťujeme prodej sportovního zboží a oblečení za zvýhodněné 
ceny od mnoha výrobců (Moira, Litex, Klimatex, Botas, Alpinepro, Gala, Molten, Xfer, atd.). 
 
Pro naše sponzory a partnery nabízíme zajímavé možnosti reklamy: 

- uvedení loga (případně názvu firmy, webové adresy firmy) na volejbalových 
dresech, 

- uvedení loga (případně názvu firmy, webové adresy firmy) na nohejbalových 
dresech, 

- uvedení loga (případně názvu firmy, webové adresy firmy) na bowlingových 
dresech, 

- uvedení loga (případně názvu firmy, webové adresy firmy) na kánoích (při 
vodáckém zájezdu),  

- uvedení loga (případně názvu firmy, webové adresy firmy) na sportovních akcích 
pořádaných klubem, a to konkrétně zveřejněním na plakátu a dalších materiálech 
při turnaji a vyvěšením reklamního poutače v hale nebo areálu, kde se akce koná, 

- uvedení loga (případně názvu firmy, webové adresy firmy) na společenském plese 
pořádaném klubem, a to konkrétně zveřejněním na plakátu, pozvánce, vstupence a 
také vyvěšením reklamního poutače v sále při konání plesu, 

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



- zveřejněním reklamního banneru na samostatných webových stránkách příslušné 
akce (např. http://ples2008.maestroclub.cz/, http://nohejbal-
uhrineves2008.maestroclub.cz/, atd.) 

- atd. 
 
Případnou Smlouvu o poskytnutí sponzorského daru nebo Smlouvu o reklamě samozřejmě 
připravíme.  
 
Další informace rádi poskytnou členové výkonného výboru na emailové adrese 
info@maestroclub.cz nebo Ing. Petr Souček, Ph.D. na tlf. +420 604 695 462.   


