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Úvod 

Výroční zpráva je určena k přečtení na členské schůzi konané dne 23.11.2003. Obsahuje soupis činnosti sportovního 

klubu v letní sezóně 2003 až do dne 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 letní sezóně 2003 

1. Nohejbal. 

V letní sezóně byl provozován od 1.5 do 30.9 vždy v úterý a pátek od 18 do 20 hod. Byl odehrán jeden nohejbalový 

turnaj z plánovaných dvou. První termín byl zrušen  z důvodu nesestavení dostatečného počtu hracích týmů. 

Druhý se konal …, kdy MAESTRO nasadilo 3 domácí týmy a dva externí. Maestro „A“ a „B“ se popralo o třetí 

pozici, kdy nakonec vyhrálo „B“. Pohár je k nahlédnutí na domovské adrese našeho klubu (Mírová 260/3 – Praha 10). 

2. Volejbal 

V letní sezóně byl provozován od 1.5 do 30.9 vždy v neděli od 18 do 20 hod. Účast na trénincích byla dle prognóz 

horší než přes zimu. Hodiny však nemusely být rušeny. Účastnili jsme se volejbalového turnaje pořádaného 

Kolovrátkem. Obsadili jsme 6.pozici. 

3. Vodácká turistika 

Dle jarní schůze byl dodrženy harmonogramy jarní BB i letní vody. Jarní byla velmi omezená. Jeli pouze dvě 

posádky.  

Letní červencová voda se jela v termínu 11.-20.7. Vzhledem k velmi suchému počasí jsme vybrali řeku Berounku. 

Ta se jela z Chrástu u Plzně až do Prahy – Radotín. Více je možné najít na našich www stránkách – odkaz Kronika. 

  



4. Tenis 

Antukový kurt byl přes letní sezónu využíván členy Maestroclub i k tenisu. Rozpisy kdy a kdo jak hrál je možné 

najít v zápise z členské schůze 5.4.2003. 

Organizační činnost klubu v uplynulém roce 

Z věcí, které klub v uplynulé sezóně řešili, jmenujme následující: 

-          Úprava smluvního stavu se ZŠ Kolovraty ohledně pronájmu antukového kurtu 

-          Řešení sporů se ZŠ ohledně nezpůsobilosti antukového kurtu 

-          Přihláška do konkurzního řízení Sportuj s námi 

-          Zakoupení sportovních potřeb 

-          Zajištění pronájmu hodin v místní tělocvičně na zimní sezónu. 

-          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 2004 

Do plánu činnosti klubu Maestro na rok 2004 byly zařazeny následující body: 

Sportovní činnost: 

-          Pokračování ve sportovní činnosti z roku 2003, tj. pravidelné nohejbaly, volejbaly 

-          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: 

-          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: Jaro 2004.  

Závěr 

Závěrem výroční zprávy bych vám chtěl všem poděkovat a popřát vám všem mnoho sportovního zdaru v sezóně 

roku 2003/2004. 

Jirka Hrnčíř ml., kronikář 


