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Pozvánka na jarní výroční schůzi 
sobota 5.4.2003 v 16:00 hod 

v Kolovratské Rychtě 
Program schůze: 

1. Zahájení 

2. Výroční zpráva 

3. Pokladní zpráva 

4. Kontrolní zpráva 

5. Jarní příprava kurtu 
− stanovení termínu 
− rozsah prací 

6. Rezervace kurtu v letních měsících jednotlivými členy 
Podmínka rezervace je účast na této schůzi a také zaplacení členského vkladu na rok 2003. 

Přednost při rezervování mají skupiny volejbalu a nohejbalu. Po té členové, kteří se v loni účastnili 
přípravy a zazimování kurtu a dále členové, kteří se závazně účastní letošní přípravy, zazimování kurtu. 
Dále mají přednost členové, kteří darovali klubu sponzorský dar a nebo sehnali jeho dárce. Tito členové 
navíc mají slevu na volné hodiny v tělovýchovných zařízení pronajatých Maestro Kolovraty a to 
v hodnotě 10% z výše sponzorského daru.  

Vstup na kurt v rámci pronájmu Maestro Kolovraty bude umožněn pouze členům se zaplacenými 
členskými příspěvky. Ti, kdo nebudou mít zaplaceny členské příspěvky a nebo nejsou členové klubu, 
budou mít hodiny inkasovány poměrným rozdělením ceny kurtu udávanou ZŠ Kolovraty.  

V měsících červen a červenec budou veškeré hodiny posunuty o jednu hodinu později.  
Zbývající nevyužité hodiny budou nabídnuty k veřejnému pronájmu škole. Proto budou pozdější 

rezervace téměř nereálné. 

7. Informace o členských průkazech 
− zjištění, kdo nemá průkaz. Průkaz je nutný ke vstupu na kurt. 

8. Budoucnost klubu v roce 2003 
− vodácký zájezd jarní (prodloužená víkendová) 
− vodácký zájezd letní (týdenní) 
− turnaje nohejbal, volejbal 
− pravidelné údržby kurtu 

9. Diskuse 

10. Závěr 

11. Občerstvení 

 
Prosíme o potvrzení účasti do 23.3.2003 !!!! 

 
Potvrzení prosíme osobně, emailem na adresu maestroclub@seznam.cz nebo telefonicky jednomu 
z členů výkonného výboru . 
 
607 234249 (Kvaš), 604 695462 (Souček), 723 975897 (Součková), 604 421356 (Hrnčíř) 


