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Plnění plánu činnosti sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty na  
rok 2006 
 

Plán činnosti – celkový sumář 
 
a) sportovní aktivity  
 
1. volejbal 

- pravidelné tréninky (šestkový volejbal, beach) 
 1.1.2006 - 30.4.2006: čtvrteční šestkový volejbal Uhříněves 20:30 – 22:00, 

nedělní šestkový volejbal Kolovraty 18:00 – 20:00 
 1.5.2006 - 15.9.2006: čtvrteční beach volejbal Čelákovice 19:00 – 21:00, 

nedělní šestkový volejbal Uhříněves 18:00 – 20:00 
 16.9.2006 - 31.12.2006: nedělní šestkový volejbal Kolovraty 18:00 – 21:00 

splněno 
- 3. ročník podzimního turnaje smíšených družstev 
 16.9.2006: volejbalový turnaj Uhříněves  

splněno 
- spolupořádání 4. ročníku Volejbalového turnaje geodetů a kartografů 
 3.6.2006: volejbalový turnaj geodetů a kartografů 

splněno 
- účast na AVL 
 MIZUNO AVL 2005/2006: účast v 5.lize Frantově divizi  
 MIZUNO AVL 2006/2007: účast v 5.lize  

splněno 
- účast na turnajích pořádaných jinými kluby (šestkový volejbal, beach) 

13.5.2006: volejbalový turnaj Jesenice 
15.10.2006: přípravný volejbalový turnaj MAVL Praha – Dejvice  
splněno částečně (turnaje v beach volejbale jsme se nezúčastnili) 

2. nohejbal 
- pravidelné tréninky  
 1.1.2006 - 30.4.2006: úterní nohejbal Kolovraty 18:00 – 20:00, páteční 

nohejbal Kolovraty 21:00 – 22:30 
 1.5.2006 - 15.9.2006: úterní nohejbal Kolovraty 18:00 – 20:00, středeční 

nohejbal Kolovraty 18:00 – 20:00 
 16.9.2006 - 31.12.2006: úterní nohejbal Kolovraty 18:00 – 20:00, páteční 

nohejbal Kolovraty 21:00 – 22:30 
splněno 

- účast na turnajích pořádaných jinými kluby 
Nohejbalového turnaje jsme se v roce 2006 nezúčastnili (zejména z důvodu 
dlouhodobých zranění členů nohejbalového týmu) 
nesplněno 

- letní turnaj trojic 
Nohejbalový turnaj jsme v roce 2006 nezorganizovali (zejména z důvodu 
dlouhodobých zranění členů nohejbalového týmu a také velké obměně celého 
nohejbalového oddílu – odchod a příchod nových hráčů) 
nesplněno 

3. bowling 
- účast na jarní a podzimní části ABL (1-2 týmy) 
 ABL 2006 jarní část: účast dvou týmů v záběhlickém přeboru pražské ABL 
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 ABL 2006 podzimní část: účast dvou týmů v záběhlické divizi pražské ABL 
splněno 

- 2. ročník turnaje O putovní pohár prezidenta klubu 
 21.1.2006: bowlingový turnaj Štěrboholy 

splněno 
- letní turnaj klubu   

turnaj se neuskutečnil z důvodů nenalezení vhodného termínu vzhledem k 
dostatečné účasti hráčů 
nesplněno 

- podzimní turnaj klubu 
turnaj se neuskutečnil z důvodů nenalezení vhodného termínu vzhledem k 
dostatečné účasti hráčů 
nesplněno 

- pravidelné bowlingové tréninky  
tréninky byly pouze příležitostné a to zejména z důvodů velké finanční 
náročnosti pravidelného pronájmu herny  
nesplněno 

- účast na některém bowlingovém amatérském turnaji v okolí.     
25.5.2006: Záběhlický krocan – účast 1 člena 
28.5.2006: Záběhlický Krocan - Crazy Mix – účast 1 týmu  
20.6.2006: Záběhlický krocan – účast 1 člena 
25.6.2006: Záběhlický Krocan - Crazy Mix – účast 1 týmu + 1 člena 
20.7.2006: Záběhlický krocan – účast 1 člena 
23.7.2006: Záběhlický Krocan - Crazy Mix - účast 1 člena 
6.8.2006: Říčanský krocan – účast 1 člena 
17.8.2006: Záběhlický krocan – účast 1 člena 
20.8.2006: Záběhlický Krocan - Crazy Mix – účast 1 týmu 
9.9.2006: Říčanský krocan – účast 1 člena 
24.9.2006: Záběhlický Krocan - Crazy Mix - účast 1 člena 
28.9.2006: Záběhlický krocan – účast 1 člena 
15.10.2006: Říčanský krocan – účast 1 člena 
26.10.2006: Záběhlický krocan – účast 1 člena 
29.10.2006: Záběhlický Krocan - Crazy Mix - účast 1 člena 
5.11.2006: Říčanský krocan – účast 1 člena 
splněno 

4. vodácká turistika 
- týdenní letní vodácký sjezd 

14. – 22.7.2006: Berounka 
splněno 

- víkendový podzimní vodácký sjezd 
Víkendový sjezd se neuskutečnil z důvodu nedostatku volného termínu 
v klubovém kalendáři 
nesplněno 

5. další případné aktivity (dle zájmu členů) 
- závod v orientačním běhu v okolí Ondřejova 

Od pořádání závodu v orientačním běhu klub v roce 2006 nakonec ustoupil. 
Důvodem bylo především časové vytížení hlavního organizátora a iniciátora 
akce, Jakuba Kosteleckého, který na přípravu akce přes veškerou snahu 
nenašel ve svém pracovním kalendáři místo a požádal o zrušení akce.   
nesplněno 
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- pěší turistika 
16.4.2006: výlet na Křivoklát parním vláčkem 
1.7.2006: výlet Posázavským Pacifikem s návštěvou Hrusic 
29.12.2006: Pochod zmrzlého kapříka (pracuje se na přípravě) 
splněno 

- cyklistický výlet 
Neuskutečněno pro nezájem členů o tuto aktivitu respektive nepřišel nikdo se 
zájmem o její realizaci 
nesplněno 

- lyžařský výlet 
3. – 5.3.2006: lyžařský víkend v Krkonoších - úspěšné  volejbalové soustředění 
v obci Mladé Buky u Janských Lázní v Krkonoších jsme dokázali spojit i s 
příjemnými lyžařskými a sáňkařskými zážitky. 
splněno 

- tenis 
Neuskutečněno pro nezájem členů o tuto aktivitu respektive nepřišel nikdo se 
zájmem o její realizaci 
nesplněno 

- bruslení 
7.1.2006: říčanský zimní stadión 
15.1.2006: kolovratský rybník 
19.2.2006: říčanský zimní stadión (pronajatá plocha) 
25.11.2006: krytý stadión Hasa ve Vršovicích – sportovní odpoledne se 
soutěžemi na ledě (pracuje se na přípravě) 
splněno 

 
 
b) společenské a kulturní aktivity 
 
1. společenský ples 

3.2.2006: společenský ples v Kolovratech „U Boudů“ 
splněno 

2. dětský den v Kolovratech 
27.5.2006: Dětský den v Kolovratech na hřišti TJ Sokol 
splněno 

3. ZOOadopce + návštěvy Zoo 
5.4.2006 – roční adopce 3 našich svěřenců – do 4.4.2007 
1.4.2006: návštěva Zoo – zahájení letní sezóny 
25.8.2006: Noční procházka Zoo s průvodcem 
28.9.2006: návštěva Zoo – 75. výročí otevření pražské Zoo 
14.10.2006: návštěva Zoo 
splněno 

4. vánoční besídka 
16.12.2006: vánoční besídka (pracuje se na přípravě) 
splněno částečně 

další případné aktivity (dle zájmu členů) 
9.6.2006: seminář k novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích 
12.8.2006: prohlídka geodetické observatoře Pecný a ondřejovské hvězdárny 
splněno 
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c) mimo plán činnosti se v roce 2006 zorganizovaly následující akce 
 
- cvičení pro ženy  

23.11.2006: cvičení pro ženy – ukázková hodina zdarma (pracuje se na 
přípravě) 

- kulturní akce 
2.4.2006: promítání DVD „Volejbal - útok“ v Kolovratské Rychtě 
22.4.2006: botanická zahrada – výstava motýlů 
21.10.2006: divadlo v Karlíně – muzikál Producenti 

 


