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Úvod
Výroční zpráva je určena k přečtení na členské schůzi konané dne 5.4.2003. Obsahuje soupis činnosti sportovního klubu od svého založení po den konání členské

schůze.

Stav klubu v roce 2003

Klub je po dvou letech od založení konsolidovaný, má přes padesát členů, stálé orgány a věnuje se sportovní činnosti. Současnými členy výkonného výboru jsou: Jan

Kvaš (prezident), Petr Souček (viceprezident),  Jiří Hrnčíř (kronikář) a Jana Součková (pokladník).

Sportovní činnost v zimní sezóně 2002/3

1. Nohejbal.

Pravidelně se scházíme v úterý od 19:30 do 21:00 a teď nově v této sezóně v pátek od 21:00 do 22:30. Tréninky jako takové se konají téměř vždy, ale v plném stavu tj.

3+3 se scházíme velmi zřídka. Přes zimní sezónu nebyl konán žádný nohejbalový turnaj.

 

2. Volejbal

Volejbal zůstává stejný jako v loňské zimní sezóně, tj. hrajeme v neděli od 19:00 do 21:00. Styl tréninku byl vylepšen o tzv. předtrénink, kdy se hráči nejprve lehce

rozcinkají mezi sebou, po té příjdou na řadu nahrávky na síti a smeče a nakonec podání a příjem. Tato činnost trvá cca ¾ hodiny. Po té přijde rozdělení do dnes již

stálých sestav a hra. Ani zde však není počet hráčů optimální a tak se stává, že zde hrajeme i tři na tři. V této sezóně nebyl pořádaný žádný turnaj. Zatím tedy jen

trénujeme.

3. Vodácká turistika

Z původní myšlenky opakovat Vánoční sjezd téměř zamrzlé řeky sešlo. 

4. Tenis

V zimní sezóně jsme dostali nabídku od správce místní tělocvičny jedné hodiny ve středu od 19 hodin právě na tyto sporty. Nejprve měli tuto hodinu pronajatou Jirka

Hrnčíř na tenis spolu s Jarmilou Kvapilovou, kdy se střídali ve 14 denních cyklech . Vzhledem k tomu, že naplnění této hodiny bylo problematické, ukončili jsme její

využívání.

5. Ostatní

Samozřejmostí některých členů v zimní sezóně jsou hory, posilovna, atd.

Organizační činnost klubu v uplynulém roce
Jak je obecně známo, výkonný výbor klubu byl volen proto, aby zajišťoval bezproblémový chod klubu, museli jsme zajišťovat agendu spojenou s bezproblémovým

chodem klubu.

Z věcí, které klub v uplynulém roce zařídil, jmenujme následující:

-          Nabídka účasti Maestroclubu při organizaci akce Běh mezi stromy 

-          Zajištění antukového kurtu na letní sezónu 2003

-          Nákup sportovních potřeb

-          Komunikace s PTÚ ohledně fungování klubu

-          Účetní uzávěrka za rok 2002

-          Správa WWW stránek

-          Průběžná organizační činnost.

Více o fungování klubu naleznete na našich internetových stránkách www.sweb.cz/maestroclub odkaz Byrokracie, kde naleznete všechny zápisy ze schůzí ať již

výkonného výboru a nebo členských.

Plán činnosti na rok 2003
Plán činnosti byl hrubě nastíněn v pozvánce. 

Do plánu činnosti klubu Maestro na rok 2003 byly zařazeny následující body:

Sportovní činnost:

-          Pokračování ve sportovní činnosti z roku 2002, tj. pravidelné nohejbaly, volejbaly a tenisy v rozsahu přibližně patnácti hodin týdně.

-          Uspořádání přátelského nohejbalového turnaje pro maximálně deset týmů.

-          Pořádání přátelských volejbalových zápasů, případně turnaje.

-          Uspořádání jarní vody s vyšší sportovní náročností v termínu

-          Uspořádání týdenní letní vody v prvním týdnu měsíce července.

-          Uspořádání podzimní vody nebo náhradní akce ve vhodném termínu.

Organizační činnost:

-          Jarní údržba kurtu. Tato činnost bude zajištěna členy Maestroclub. 

-          Vyhotovení legitimací (ve výrobě). Poznámka: Závisí na dodání fotografií.

-          Setkání na téma "hodnocení sezóny" v posledních dnech roku 2003

-          Uspořádání další výroční členskou schůzi v termínu: Podzim 2003. 

Závěr
Závěrem výroční zprávy bych vám chtěl všem poděkovat, že jste tu nějak "vydrželi" a popřát vám všem mnoho sportovního zdaru v sezóně roku 2003.

Jirka Hrnčíř ml., kronikář


