
Plán �innosti sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty na rok 2006 
 
1. Volejbal 
Ve volejbale za�ínáme letos hrát vytouženou AVL. Díky naší trenérce zajisté dosáhneme t�ch 
nelepších možných výsledk� a v roce 2006 samoz�ejm� po�ítáme s ú�astí na AVL také.  
Dále plánujeme, tak jako v letech minulých, po�ádání již 3. ro�níku podzimního turnaje 
smíšených družstev. P�edb�žný termín je stanoven na polovinu zá�í 2006. Krom� našeho 
tradi�ního volejbalového turnaje plánujeme dále Volejbalový turnaj geodet� a kartograf�, na 
jehož minulých ro�nících jsme se také podíleli a který chceme po�ádat ve spolupráci se 
studenty ze stavební fakulty �VUT v Praze. Jeho p�esný termín bude ur�en pozd�ji na 
základ� spole�ných jednání. 
Tak jako v roce letošním po�ítáme s pravidelnými tréninky nejenom klasického "šestkového" 
volejbalu, ale i  beach volejbalu. Samoz�ejmostí pak z�stává ú�ast na turnajích po celý rok (v 
klasickém i beach volejbale). 
 
Sumá� rok 2006 
- organizování pravidelných trénink� - šestkový volejbal, beach 
- uspo�ádání 3. ro�níku podzimního turnaje smíšených družstev 
- spolupo�ádání 4. ro�níku Volejbalového turnaje geodet� a kartograf� 
- ú�ast na AVL 
- ú�ast na turnajích po�ádaných jinými kluby (šestkový volejbal, beach) 
 
2. Nohejbal 
V nohejbale se nám snad za�ne v roce 2006 da�it lépe než v roce 2005. A to nejen ú�astní na 
tréninkách, ale i hrá�skými dovednostmi :-). 
Mezi plány na rok 2006 pat�í zejména ú�ast na pravidelných tréninkách v zimní (t�locvi�na) i 
letní sezón� (venkovní h�išt�). A to 2x týdn� (pravd�podobn� úterý, pátek). Dále pak aktivní 
ú�ast na turnajích po�ádaných ostatními kluby (zejména Benice, Budy - Libe�ský ostrov, 
Strašnice, Velká Jesenice, ...). P�edpokládáme ú�ast na cca 3-5 turnajích za sezónu (zejména v 
letní). 
A dále plánujeme uspo�ádání nohejbalového turnaje, kdy p�edb�žný termín je op�t v letní 
sezón�. 
 
Sumá� rok 2006 
- organizování pravidelných trénink�  
- ú�ast na turnajích po�ádaných jinými kluby 
- uspo�ádání letního turnaje trojic 
 
3. Bowlig 
V roce letošním se poda�ilo seskupit i nemalou skupinu našich �len� kolem bowlingu a za�ali 
jsem hrát i Amatérskou bowlingovou ligu (ABL). V roce 2006 po�ítáme s prohloubením této 
aktivity a plán �innosti na rok 2006 je následující: 
V m�sících únoru - kv�tnu ú�ast na jarní  �ásti ABL,  dle zájmu �len� 1 – 2 družstva. V druhé 
polovin� ledna plánujeme uspo�ádat další ro�ník turnaje „O putovní pohár prezidenta klubu“. 
V �ervnu po�ítáme s uspo�ádáním letního turnaje klubu. Následovat bude podzimní ú�ast na 
ABL dle zájmu �len�, a to v m�sících zá�í až prosinec. V m�síci listopadu pak plánujeme 
uspo�ádat podzimní turnaj klubu.  
Dalším úkolem vedoucího bowlingového týmu je pokusit se zavést m�sí�ní pravidelné 
otev�ené tréninky družstva ABL. A samoz�ejm� se rádi zú�astníme n�kterého bowlingového 
amatérského turnaji v okolí.     



 
Sumá� rok 2006  
- ú�ast na jarní �ásti ABL (1-2 týmy) 
- uspo�ádání 2. ro�níku turnaje O putovní pohár prezidenta klubu 
- uspo�ádání letního turnaje klubu   
- ú�ast v podzimní �ásti ABL (1- 2 družstva)  
- uspo�ádání podzimního turnaje klubu 
- organizování pravidelných otev�ených bowlingových trénink�  
- ú�ast na n�kterém bowlingovém amatérském turnaji v okolí.     
 
 
4. Vodácká turistika 
I v roce 2006 se plánuje sjezd jedné z našich krásných �ek. P�esný termín a jméno �í�ky si 
prozatím necháme jako "p�ekvapení". Tedy spíše se nyní budeme zabývat typy, jaká �eka 
bude v roce 2006 poko�ena a nad kterou bude vlát naše zástava p�i jízd� našich usm�vavých 
�len�.  
 
Sumá� rok 2006 
- uspo�ádání týdenního vodáckého sjezdu n�které z �eských, moravských �i slovenských 
�ek (p�edb�žný termín �ervenec 2006) 

- ú�ast na podzimním vodáckém sjezdu n�které z menších �eských �ek, �í�ek a potok� 
 
5. Další možné sportovní aktivity 
- závod v orienta�ním b�hu v okolí Ond�ejova, p�ší turistika (váno�ní procházka), cyklistický 
výlet, lyža�ský výlet … 
 
 
 
V roce 2006 se MAESTRO CLUB Kolovraty dostává i do role jiné než-li sportovní.  
 
Spole�enský ples 
(I když plesání a tan�ení �i p�ípadná konzumace alkoholu je také dosti velkým sportovním 
výkonem. Zvlášt� pro n�které jedince.) První náš ples spolupo�ádáme s �eským 
zahrádká�ským svazem, základní organizací Kolovraty. Termín plesu byl stanoven na pátek 3. 
února 2006. 
 
 
D�tský den v Kolovratech 
Novou aktivitou, která se na obzoru rýsuje, je spolupo�ádání d�tského dne v Kolovratech 
v roce 2006. Jak tento den bude vypadat a zda jej budeme spolupo�ádat ukáží až jednání, která 
nyní práv� probíhají. 
 
ZOO 
Pod heslem "nebu�me lhostejní" jsme se v letošním roce ujali dvou sv��enc� z pražské ZOO, 
a to Dikobraze srstnatonosého a Leguána nosorohého. Samoz�ejmostí je, že na naše sv��ence 
budeme myslet i v roce 2006. Proto již nyní bych si vás dovolil požádat, abyste dle svých 
možností a pocit� p�isp�li, a pomohli tím našim sv��enc�m prožívat š�astn�jší chvíle v roce 
2006. Samoz�ejmostí bude návšt�va našich sv��enc� v ZOO Praha. A to jak pevn� doufám 
nejen v dob� denní, ale jako letos i v dob� ve�erní. 



P�eji Vám, aby Vás aktivity s klubem v roce 2006 napl�ovaly po stránce sportovní, 
spole�enské i kulturní.  
Pokud se najde mezi Vámi n�kdo, kdo se bude chtít spolupodílet �i dokonce aktivitu sám 
vymyslí a za�ídí, bu� takový �len vítán a naším zp�vem op�vován. 
 
Jaroslav Musil 
 
 

Plán �innosti – celkový sumá� 
 
a) sportovní aktivity 
 
1. volejbal 

- pravidelné tréninky (šestkový volejbal, beach) 
- 3. ro�ník podzimního turnaje smíšených družstev- spolupo�ádání 4. ro�níku 
Volejbalového turnaje geodet� a kartograf� 
- ú�ast na AVL 
- ú�ast na turnajích po�ádaných jinými kluby (šestkový volejbal, beach) 

2. nohejbal 
- pravidelné tréninky  
- ú�ast na turnajích po�ádaných jinými kluby 
- letní turnaj trojic 

3. bowling 
- ú�ast na jarní a podzimní �ásti ABL (1-2 týmy) 
- 2. ro�ník turnaje O putovní pohár prezidenta klubu 
- letní turnaj klubu   
- podzimní turnaj klubu 
- pravidelné bowlingové tréninky  
- ú�ast na n�kterém bowlingovém amatérském turnaji v okolí.     

4. vodácká turistika 
- týdenní letní vodácký sjezd 
- víkendový podzimní vodácký sjezd 

5. další p�ípadné aktivity (dle zájmu �len�) 
- závod v orienta�ním b�hu v okolí Ond�ejova 
- p�ší turistika 
- cyklistický výlet 
- lyža�ský výlet 
- tenis 
- bruslení 
- …. 
 

 
b) spole�enské a kulturní aktivity 
 
1. spole�enský ples 
2. d�tský den v Kolovratech 
3. ZOO adopce + návšt�vy ZOO 
4. váno�ní besídka 
5. další p�ípadné aktivity (dle zájmu �len�) 


