
Plnění plánu činnosti sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty na rok 2009 

 

a) Sportovní aktivity 

1) Volejbal 

 Pravidelné tréninky (šestkový volejbal, beach) 

 zimní sezóna 2008/09 nedělní šestkový volejbal 18:00-20:00 

v Kolovratech 

 letní sezóna 2009 nedělní volejbal 18:00-20:00 – šestkový na kurtu 

Parkán a beach volejbal na kurtu u koupaliště v Kolovratech- dle 

počasí 

 zimní sezóna 2009/10 nedělní šestkový volejbal 18:00-20:00 v 

Kolovratech 

splněno 

 Účast na AVL  

 v ročníku 2008/2009, 6. liga 

 v ročníku 2009/2010, 6. liga 

splněno 

 7. ročník Volejbalového turnaje geodetů a kartografů 

 23.5.2009 Volejbalový turnaj G+K 

splněno 

 Beach volejbalový turnaj dvojic – 8.8.2009 v Kolovratech 

Splněno 

 Volejbalový turnaj smíšených družstev  – 5.9.2009 v Uhříněvsi 

Splněno 

 Účast na turnajích ostatních klubů 

 Volejbalový turnaj ženských družstev 21.3.2009 v Praze na Julisce 

 Volejbalový turnaj smíšených družstev v Dařboži 25.4.2009 

splněno 

 

2) Nohejbal 

 Pravidelné tréninky  

 zimní sezóna 2008/2009  úterní 19:30-21:00 a páteční 21:00-22:30 

nohejbal v Kolovratech 

 letní sezóna 2009 úterní 18:00-20:00 a středeční 18:00-20:00 

nohejbal v areálu na Parkáně 

 zimní sezóna 2009/2010  úterní 19:30-21:00 a páteční 21:00-22:30 

nohejbal v Kolovratech 

splněno 

 Účast v Městském přeboru družstev 2009 

 v sezóně 2009, 4. třída Městského přeboru družstev 

splněno 

 Nohejbalový turnaj trojic v Uhříněvsi 22.8.2009 

splněno 

 Účast na turnajích ostatních klubů 

 Nohejbalový turnaj Jablíčko open 24.1.2009 

 Nohejbalový turnaj trojic v Jenštejně 6.6.2009 a 25.7.2009 

 Nohejbalový turnaj trojic v Poniklé 25.7.2009 

 Nohejbalový turnaj trojic na Libeňském ostrově 27.6.2009 a 

24.10.2009 

 Nohejbalový turnaj trojic u Dubu 8.8.2009 

 Nohejbalový turnaj trojic ve Vrdech 27.9.2009 



 Nohejbalový turnaj trojic ve Velké Jesenici 3.10.2009 

splněno 

 Sportovní soustředění nohejbalového oddílu 7.5.-10.5.2009 Křivoklát 

splněno 

 

 

3) Bowling 

 Účást na jarní a podzimní části ABL 

 ABL jaro 2009: účast jednoho týmu v 2.lize C a dvou týmů v 

záběhlické divizi 

 ABL podzim 2009: účast jednoho týmu v 3.lize F a jednoho týmu 

v záběhlickém přeboru 

splněno 

 5. ročník turnaje „O putovní pohár prezidenta klubu“ 

 17. 1. 2009 bowlingový turnaj Vojkov 

splněno 

 Pravidelné tréninky 

 v letní a zimní sezóně 2009 jednou měsíčně, podle domluvy s hráči 

splněno 

 

4) Vodácká turistika 

 Letní voda 10.7.2008 – 18.7.2008 Berounka 

splněno 

 Jarní voda  

nesplněno 

 

5) Cvičení pro ženy 

  Zdravotní a kondiční cvičení pro ženy 

 leden až červen 2009 úterý a čtvrtek 19:00-20:00 

 červenec a srpen 2009 úterý 19:00-20:00 

 září až prosinec 2009 úterý a čtvrtek 19:00-20:00 

splněno 

 Cvičení pro ženy na formování postavy 

 leden až červen 2009 úterý 20:00-21:15 

 červenec a srpen 2009 neděle 20:00-21:15 

 září až prosinec 2009 úterý 20:00-21:15 

splněno 

 Pilates pro pokročilé 

 leden až červen 2009 neděle 19:00-20:00 a 20:00-21:00 

 červenec a srpen 2009 neděle 19:00-20:00 

 září až prosinec 2009 neděle 19:00-20:00 a 20:00-21:00 

splněno 

 

 

6) Další sportovní aktivity 

 Kurzy in-line bruslení 

 kurz in-line bruslení 12.-14.6.2009 

splněno 

 Lyžařsko sportovní soustředění: Mladé Buky 18.02. - 22.02. 2009 

splněno 

 Cyklistika  



 Cyklomaraton – Vimperská 24, 5.-6.9.2009 

splněno 

 Pochod zmrzlého kapříka – 27. 12. 2009 33 účastníků 

splněno 

 

 

b) Společenské a kulturní aktivity 

 Společenský ples 

 Společenský ples 6.2.2009 

splněno 

 Návštěvy pražské Zoo 

nesplněno 

 Zoo adopce 

 spolupráce ukončena 

splněno 

 Spolupráce s centrem Paraple 

 Běh pro paraple 4.6.2009 

 návštěva centra Paraple  26.10.2009 

splněno 

 Poznávací zájezd s ochutnávkou vín do Kobylí 17.-19.4.2009 

splněno 

 Den dětí 27.5.2009 

splněno 

 Vánoční besídka – 19. 12. 2009 

splněno 
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