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Plán činnosti sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty na  rok 
2009 
 
a) sportovní aktivity 
 
1. Volejbal 
 
Tak jako v letošním roce počítáme s pravidelnými tréninky klasického i beach volejbalu. 
V květnu budeme organizovat již 7.ročník volejbalového turnaje Geodetů a Kartografů 2009 
v hale ČVUT na Praze 6. Dále to bude 6.ročník  podzimního turnaje smíšených družstev, 
který proběhne v září 2009 na kurtech v Uhříněvsi.  
V průběhu roku se bude volejbalový tým účastnit (podle možností) turnajů – obvykle na 
pozvání jiných sportovních klubů. 
Očekáváme, že se volejbalový tým znovu přihlásí do AVL – tedy do ročníku 2009/2010. 
 
2. Nohejbal 

 
Budeme pokračovat v pravidelných trénincích v tělocvičně (zimní období) i na venkovním 
hřišti (léto) a to 2x týdně. Zúčastníme se turnajů pořádaných ostatními kluby. Předpokládaná 
účast je na 3-5 akcích za sezónu. Nohejbalový tým se také sejde na soustředění, které 
uspořádáme v květnu 2009. 
Na konci letní sezóny uspořádáme další ročník nohejbalového turnaje trojic (na kurtech 
v Uhříněvsi), kde by měl být náš klub reprezentován alespoň dvěma týmy. 
V roce 2009 znovu nastoupíme do nohejbalového Městského přeboru družstev pořádaného 
Pražským nohejbalovým svazem. 

 
3. Bowling 
 
V lednu uspořádáme 5. ročník „Bowlingového turnaje o putovní pohár prezidenta klubu“ 
(pravděpodobně v herně v Benicích). 
Budeme pokračovat v účasti klubu v Amatérské bowlingové lize – předpokládáme zastoupení 
třemi družstvy v odpovídajících úrovních soutěže. 
Během soutěžní sezóny ABL budeme organizovat tréninky hráčů (přibližně v měsíčních 
intervalech). 
 
4. Vodácká turistika 
 
V roce 2009 plánujeme alespoň dva sjezdy našich řek. Na začátku května bychom chtěli 
uspořádat jarní vodácký zájezd (Vltava nebo Ploučnice). V červenci pak plánujeme týdenní 
vodácký sjezd. 
Bližší informace o vodáckých akcích budou včas zveřejněny na webu a rozeslány členům 
mailem. 
V případě dostatečného zájmu uspořádáme v září i víkendový podzimní vodácký sjezd. 
 
 
5. Další sportovní aktivity 

 
Ve spolupráci s cvičitelkou Marcelou a Monikou Borgesovou budeme pokračovat v pořádání 
úspěšných hodin cvičení pro ženy (ve školní tělocvičně v Kolovratech, v podobném rozsahu 
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jako dosud – dvakrát týdně kondiční a zdravotní cvičení, jednou týdně cvičení pro formování 
postavy a dvakrát týdně pilates).   
V únoru plánujeme lyžařské soustředění v Krkonoších. Podrobnosti budou upřesněny.  
Upořádáme alespoň jeden kurz in-line bruslení. 
Budeme pokračovat v budování tradice cyklistických výletů – pro příští rok chceme 
zorganizovat alespoň jeden víkendový výlet.  
Na konci roku se uskuteční tradiční „Pochod zmrzlého kapříka“. 
 
 
b) Společenské a kulturní aktivity 
 
Společenský ples 
V únoru 2009 uspořádáme Společenský ples MAESTRO CLUBU Kolovraty. Ples se 
uskuteční opět v sále restaurace U Boudů a bude tradičně nekuřácký.  
 
Poznávací zájezd s ochutnávkou vín 
Na jaře zopakujeme poznávací zájezd spojený s ochutnávkou vín na Moravu.  
 
Sponzoring v ZOO Praha 
Budeme pokračovat ve sponzoringu pražské ZOO (nejspíše v obdobném rozsahu jako dosud). 
Pozveme naše členy alespoň na jednu společnou návštěvu ZOO během roku. 
 
Vánoční besídka 
Na konci roku (cca polovina prosince) uspořádáme vánoční besídku spojenou se soutěží o 
nejlepší vánoční cukroví 
 
Dětský den v Kolovratech 
Zapojíme se do přípravy a organizace Dětského dne v Kolovratech – ve spolupráci s dalšími 
organizacemi. 
 
 
 
 
Zpracoval: Petr Pavlů 
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Plán činnosti – celkový sumář 
 
a) sportovní aktivity  
 
1. volejbal 

- pravidelné tréninky (šestkový volejbal, beach) 
- 6. ročník podzimního turnaje smíšených družstev 
- pořádání 7. ročníku Volejbalového turnaje geodetů a kartografů 
- účast na AVL 
- účast na volejbalových turnajích pořádaných jinými kluby  

2. nohejbal 
- pravidelné tréninky  
- účast na turnajích pořádaných jinými kluby 
- letní turnaj trojic 
- účast týmu v soutěži Městského přeboru 

3. bowling 
- účast na jarní a podzimní části ABL (3 týmy) 
- 5. ročník turnaje O putovní pohár prezidenta klubu 
- bowlingové tréninky  
- účast členů na bowlingových turnajích     

4. vodácká turistika 
- týdenní letní vodácký sjezd 
- květnový jarní vodácký sjezd  
- víkendový podzimní vodácký sjezd (v případě zájmu) 

5. další sportovní aktivity 
- cvičení pro ženy s Marcelou a Monikou Borgesovými 
- lyžařské soustředění 
- kurz in-line bruslení 
- cyklistické výlety 
- pěší turistika (například Pochod zmrzlého kapříka) 
 

 
b) společenské a kulturní aktivity 
 
- společenský ples 
- ZOO adopce a návštěvy ZOO 
- poznávací zájezd na Moravu 
- vánoční besídka 
- dětský den v Kolovratech 
 


