
Zpráva o plnění plánu činnosti sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty 2010 

 

a) Sportovní aktivity 

1) Bowling 

 Účast na jarní a podzimní části ABL 

 ABL jaro 2010: účast jednoho týmu v 3.lize (skupina C), jednoho 

týmu záběhlickém přeboru a jednoho týmu v divizi C 

 ABL podzim 2010: účast jednoho týmu v 3.lize (skupina C), jednoho 

týmu záběhlickém přeboru a jednoho týmu v divizi C 

splněno 

 6.ročník turnaje „O putovní pohár prezidenta klubu“ 

 16. 1. 2010 bowlingový turnaje Vojkov 

splněno 

 Pravidelné tréninky 

 v jarní sezóně 2010: 11.3., 1.4., 3.5., 17.6. 

splněno 

 Další bowlingové turnaje 

 MČR Seniorů 27.3.2010 v Chomutově 

 Mistrovství regionu Praha 

 Krocan.com 

 Večerní růže 

splněno 

 

2) Cvičení pro ženy 

  Zdravotní a kondiční cvičení pro ženy 

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

 červenec, srpen: úterý 19:00-20:00 

splněno 

 Cvičení pro ženy na formování postavy 

 leden až červen: úterý 20:00-21:15 

 červenec, srpen: neděle 20:00-21:15 

 září až prosinec: úterý 20:00-21:15 

splněno 

 Pilates pro pokročilé 

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

 červenec, srpen: neděle 19:00-20:00 

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

splněno 

 Kondiční cvičení s cviky Pilates a aerobní vsuvkou 

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

splněno 

 

3) Nohejbal 

 Pravidelné tréninky  

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

nohejbal v Kolovratech 

 letní sezóna 2010  úterní 19:30-21:00 a páteční 21:00-22:30 nohejbal 

v Kolovratech 

 



 zimní sezóna 2010/2011  úterní 19:30-21:00 a páteční 21:00-22:30 

nohejbal v Kolovratech 

splněno 

 Účast v Městském přeboru družstev 2010 

 v ročníku 2010, 3. třída 

splněno 

 Nohejbalový turnaj v Uhříněvsi 

 Nohejbalový turnaj v Uhříněvsi 21.8.2010 

splněno 

 Vánoční nohejbalový turnaj = 27.12.2010 

  splněno 

 Účast na turnajích 

 Turnaj Dvojek v Konojedech  20.6.2010 

 Turnaj dvojek U Dubu 26.6.2010 

 Nohejbalový turnaj v Markovičkách 4.9.2010 

 Nohejbalový turnaj v Běchovicích 14.9.2010 

 Nohejbalový turnaj v Dobřichovicích 2.10.2010 

 Turnaj Dvojek v Konojedech  10.10.2010 

splněno 

 

 

4) Vodácká turistika 

 Letní voda 9.7.2008 – 17.7.2010 Berounka  

splněno 

 Podzimní voda Sázava 

splněno, nebylo v plánu činnosti 

 

5) Volejbal 

 Pravidelné tréninky (šestkový volejbal) 

 zimní sezóna 2009/10 nedělní šestkový volejbal 18:00-21:00 

v Kolovratech 

 zimní sezóna 2010/11 nedělní šestkový volejbal 18:00-21:00 v 

Kolovratech 

splněno 

 Účast na AVL  

 v ročníku 2009/2010, 6. liga 

 v ročníku 2010/2011, 7. (Áčko) a 9. liga (Béčko) 

splněno 

 8. ročník Volejbalového turnaje geodetů a kartografů 

 22.5.2010 Volejbalový turnaj G+K 

splněno 

 Další turnaje 

 Volejbalový turnaj ženských družstvech AVL 21.2.2010 

 Miniturnaj Kolovratech 23.10.2010 

 Turnaj v Říčanech 6.11.2010 

splněno 

 

6) Další sportovní aktivity 

 Lyžařsko sportovní soustředění: Mladé Buky 25.02. – 28.02. 2010 

splněno 



 Pochod rozmrzlého kapříka 15.5. 2010 

splněno, nebylo v plánu činnosti 

 Pochod zmrzlého kapříka – 26.12.2010 

   splněno 

 

b) Společenské a kulturní aktivity 

 Společenský ples 

 Společenský ples 5.2.2010 

splněno 

 Poznávací zájezd s ochutnávkou vín do Kobylí 9.-11.4.2010 

splněno 

 Spolupráce se sdružením Paraple 

splněno 

 Spolupráce na Dětském dnu v Kolovratech 

splněno 

 Návštěva divadla Na Vinohradech  

– představení Jistě, pane ministře  16.9.2010 

splněno, nebylo v plánu činnosti 

 Vánoční besídka pro členy klubu 

– Vánoční besídka u Jany a Kamila Konečných 11.12.2010 

splněno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Bartošová 


