
Plán činnosti sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty na  rok 2008 
 

a) sportovní aktivity 
 

1. Volejbal 
Opět počítáme s pravidelnými tréninky klasického a beach volejbalu. 
Na jaře budeme organizovat již 6. ročník Volejbalového turnaje 
Geodetů a Kartografů. Turnaj se bude konat v hale ČVUT v Praze 
17.5.2008.  
V létě nás čeká druhý ročník beach volejbalu smíšených dvojic.  
Na podzim chceme pořádat 5.ročník Volejbalového turnaje smíšených 
družstev v Uhříněvsi.  
Samozřejmostí zůstává účast i na dalších turnajích v průběhu celého 
roku. 
Plánujeme zařazení volejbalového týmu do dalšího ročníku  amatérské 
volejbalové soutěže AVL 2008/2009 (po předchozím vyhodnocení 
ročníku AVL 2007/2008).  

 
2. Nohejbal 

Rádi bychom pokračovali v pravidelných trénincích v tělocvičně i na 
venkovním hřišti a to nejlépe dvakrát týdně. Na konci srpna (23.8.2007) 
plánujeme pořádání Nohejbalového turnaje trojic v Uhříněvsi. Opět 
počítáme s účastní na dalších turnajích v průběhu celého roku. 
Plánujeme přihlášení nohejbalového družstva do Městského přeboru 
družstev 2008, který pořádá Pražský nohejbalový svaz.  
 

3. Bowling 
Na začátku příštího roku se bude konat 4.ročník bowlingového turnaje 
„O putovní pohár prezidenta klubu“. Rádi bychom udrželi naše tři týmy 
v jarní i podzimní části ABL. Pokud najdeme dostatečný počet zájemců, 
rádi bychom opět pořádali bowlingový turnaj smíšených dvojic. 
Pokusíme o organizaci občasných bowlingových tréninků. 
 

4. Vodácká turistika 
I pro tento rok plánujeme sjezd jedné z našich českých řek. Pro kterou 
řeku se letos rozhodneme, bude záležet na stavu vody v době konání 
akce. Během roku bychom rádi pořádali jarní vodácký zájezd po Vltavě 
nebo Ploučnici a podzimní vodácký zájezd po Blanici nebo Ploučnici. 
Věříme, že v roce 2008 bude o výlety větší zájem. 
 

5. Cvičení pro ženy 
Pokud bude i nadále zájem cvičenek, rádi bychom pořádali cvičení 
dvakrát týdně, a to jak zdravotního a kondičního cvičení (út + čt),  tak 
cvičení pro formování postavy (út + ne). 
 

6. Další sportovní aktivity 
Na začátku února 2008 plánujeme lyžařsko-sportovní soustředění 
v Krkonoších. Během roku bychom rádi zorganizovali další kurz in-line 
bruslení tentokrát již pro pokročilé. Pokud nám bude přát počasí rádi 



bychom pozvali členy klubu na výlet s koly. Na konci roku počítáme 
s tradiční akcí „Pochod zmrzlého kapříka“. 
 
 

b) společenské a kulturní aktivity 
 

1. Společenský ples 
Začátkem příštího roku se uskuteční Společenský ples 2008. Termín 
plesu byl stanoven na 1.2.2008. Již tradičně se bude jednat o nekuřácký 
ples. 

2. Poznávací zájezd s ochutnávku vín 
Na jaře bychom rádi podnikli další výlet za dobrým vínem. 

3. Zooadopce a návštěva pražské ZOO 
I v dalším roce plánujeme adoptovat některé zvířátko v pražské ZOO. 
Během roku se naše svěřence půjdeme samozřejmě několikrát podívat. 

4. Návštěva divadla 
Na začátku roku bychom rádi navštívili zajímavé představení některého 
z pražských divadel. Pokud se akce setká se zájmem, rádi bychom 
vybrali i další představení.  

5. Vánoční besídka 
Na konci roku plánujeme tradiční vánoční besídku pro členy klubu 
spojenou se soutěží o nejlepší vánoční cukroví. 
 
 
 
 
 

 Zpracovala: Ing. Pavla Bartošová 
 



Souhrn: 
a) Sportovní aktivity 

1. Volejbal 
i. Pravidelné tréninky (zima – šestky, léto – beach) 

ii.  GK 2008 
iii.  Turnaj Uhříněves 2008 
iv. Účast na turnajích 
v. AVL 2007/2008 

2. Nohejbal 
i. Pravidelné tréninky 

ii.  Turnaj Uhříněves 2008 
iii.  Účast na turnajích 
iv. Městský přebor družstev 2008 

3. Bowling 
i. Turnaj O putovní pohár prezidenta klubu 

ii.  ABL jaro a podzim 
iii.  Další klubové turnaje (dvojice, jednotlivci) 
iv. Občasné tréninky 

4. Vodácká turistika 
i. Letní týdenní vodácký sjezd 

ii.  Jarní a podzimní vodácký sjezd 
5. Cvičení pro ženy 
6. Další 

i. Mladé Buky 
ii.  In-line kurzy 
iii.  Výlet s koly 
iv. Pochod zmrzlého kapříka 

b) Společenské a kulturní aktivity 
1. Společenský ples 
2. Výlet za vínem 
3. Zooadopce a návštěvy Zoo 
4. Divadlo 
5. Vánoční besídka 

 


