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Plán činnosti sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty na  rok 2007 
 
a) sportovní aktivity 
 
1. Volejbal 
 
Tak jako v letošním roce počítáme s pravidelnými tréninky klasického i beach volejbalu. 
Budeme organizovat již 5.ročník volejbalového turnaje Geodetů a Kartografů 2007. Termín je 
stanoven na sobotu 21.4.2007 v hale ČVUT na Praze 6. Dále to bude 4.ročník  podzimního 
turnaje smíšených družstev, který proběhne v průběhu září 2007 nejspíš opět v Uhříněvsi. 
Samozřejmostí zůstává účast i na dalších turnajích v průběhu celého roku. 
 
2. Nohejbal 

 
Budeme pokračovat v pravidelných trénincích v tělocvičně i na venkovním hřišti a to 2x 
týdně. Zúčastníme se turnajů pořádaných ostatními kluby. Předpokládaná účast je na 3-5 
akcích za sezónu. Uspořádáme nohejbalový turnaj někdy během letní sezóny. 

 
3. Bowling 
 
Na začátku příštího roku, pravděpodobně v sobotu 20.1.2007 se bude konat již 3.ročník 
Bowlingového turnaje o putovní pohár prezidenta klubu (vybíráme z heren Vojkov, 
Štěrboholy a Na Ovčíně). 
Nebudeme chybět na jarní i podzimní části ABL a pokusíme se o pravidelné měsíční tréninky. 
Pokud by se našel dostatečný počet hráčů, rádi bychom uskutečnili někdy v průběhu roku 
další turnaj klubu. 
 
4. Vodácká turistika 
 
I v roce 2007 plánujeme sjezd jedné z našich řek. Přesný termín ani řeka ještě nejsou zvoleny, 
ale akce by se měla konat v průběhu července. Bližší informace budou včas zveřejněny na 
webu a rozeslány členům mailem. 
Pokud nám bude počasí přát možná uskutečníme i víkendový podzimní vodácký sjezd. 
 
 
5. Další sportovní aktivity 

 
Pokud bude zájem cvičenek (zjistíme na ukázkové hodině 23.11.2006),  tak od ledna příštího 
roku budeme ve spolupráci s cvičitelkou Marcelou Borgesovou pořádat v tělocvičně 
kolovratské školy pravidelné cvičení pro ženy. Jedno cvičení bude trvat přibližně hodinu a 
podle zájmu bude probíhat jednou až dvakrát týdně. Bližší informace a ceny budou 
zveřejněny na webu. 
V únoru plánujeme výlet na hory, pravděpodobně ve stejné lokalitě jako letos – Mladé Buky 
v Krkonoších. Akce by se měla konat od pátku 9.2. – 11.2.2007, případně již od středy 
7.2.2007.  
Dále máme v plánu zorganizovat opět několik akcí zimního bruslení, v případě zájmu členů 
také in-line bruslení či výlety na kole. 
Pokud bude čas a pěkné počasí předpokládáme také několik pěších výletů a na konci roku již 
téměř tradiční pochod zmrzlého kapříka. 
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b) Společenské a kulturní aktivity 
 
Společenský ples 
Začátkem příštího roku se uskuteční náš druhý ples. Loni jsme ho spolupořádali s Českým 
zahrádkářským svazem, základní organizací Kolovraty, letos to bude tedy naše první 
samostatná akce tohoto druhu. Termín plesu byl stanoven na pátek 2.2.2007 a bude to tak jako 
letos ples nekuřácký. I přes tuto podmínku byl letošní ples vyprodán, takže doporučujeme 
zakoupit lístky v předprodeji. 
 
Poznávací zájezd s ochutnávkou vín 
Od pátku 30.3. do neděle 1.4.2007 plánujeme výlet do Dolních Věstonic, kde bychom kromě 
shlédnutí Věstonické Venuše a dalších památek, rádi ochutnali dobrá vína ve sklípku 
penzionu Hájovna. 
 
Sponzoring v ZOO Praha 
Již druhým rokem sponzorujeme zvířátka v pražské ZOO a rádi bychom v tom pokračovali i 
v roce 2007. V tuto chvíli jsou to Dikobraz srstnatonosý, Leguán nosorohý a Psoun prériový.  
Tak jako v letošním roce i příští rok plánujeme několik denních i nočních prohlídek v Zoo 
Praha. Ty letošní byly všechny vydařené.  
 
Vánoční besídka 
Na konci roku uspořádáme již tradiční vánoční besídku spojenou se soutěží o nejlepší vánoční 
cukroví 
 
 
 
 
Filip Novák 
MAESTROCLUB Kolovraty 
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Plán činnosti – celkový sumář 
 
a) sportovní aktivity  
 
1. volejbal 

- pravidelné tréninky (šestkový volejbal, beach) 
- 4. ročník podzimního turnaje smíšených družstev 
- pořádání 5. ročníku Volejbalového turnaje geodetů a kartografů 
- účast na AVL 
- účast na turnajích pořádaných jinými kluby (šestkový volejbal, beach) 

2. nohejbal 
- pravidelné tréninky  
- účast na turnajích pořádaných jinými kluby 
- letní turnaj trojic 

3. bowling 
- účast na jarní a podzimní části ABL 
- 3. ročník turnaje O putovní pohár prezidenta klubu 
- turnaj klubu   
- pravidelné bowlingové tréninky  
- účast na některém bowlingovém amatérském turnaji v okolí.     

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

5. další případné aktivity (dle zájmu členů) 
- cvičení pro ženy s Marcelou Borgisovou 
- pěší turistika 
- cyklistický výlet 
- lyžařský výlet 
- bruslení 
- …. 
 

 
b) společenské a kulturní aktivity 
 
- společenský ples 
- ZOO adopce + návštěvy ZOO 
- poznávací zájezd 
- vánoční besídka 
- další případné aktivity (dle zájmu členů) 
 


