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Úvod 
Výroční zpráva je určena k přečtení na členské schůzi konané dne 1.5.2004. Obsahuje soupis činnosti sportovního 

klubu v zimní sezóně 2003/2004 až do dne konání členské schůze. 

Stav klubu v roce 2004 
Klub je po třech letech od založení konsolidovaný, má přes šedesát členů, stálé orgány a věnuje se sportovní 

činnosti. Současnými členy výkonného výboru jsou: Jan Kvaš (president), Petr Souček (viceprezident),  Jiří Hrnčíř 
(kronikář) a Jana Součková (pokladník). 

Sportovní činnost v uplynulé sezóně 

Nohejbal 
V zimní sezóně byl provozován od 16.9.03 do nyní, vždy 1,5hodiny v úterý a pátek ve večerních hodinách. 

Na žádost aktivnějších nohejbalových sportovců. jsme sjednali od ledna 2004 nově hodiny v neděli od 20 do 21 hodiny 
a po měsíci přesunuli od 21:00 do 22:30. Tato hodina byla využívaná cca 3 měsíce a po té již nebyla naplněna. 
Uvažujeme v příští zimní sezóně o její zrušení. 

Nebyl odehrán ani jeden nohejbalový turnaj či zápas. 

Volejbal 
V zimní sezóně byl provozován od 14.9 do nyní vždy v neděli od 19 do 21 hod a od nového roku od 18 do 20 hod. 

Účastnili jsme se dvou volejbalových turnajů pořádaných Kolovrátkem.  
−         1. podzimní turnaj smíšených mužstev, který se konal 1.11.2003, obsadili jsme skvělé 6.místo 
−         1. zimní turnaj smíšených mužstev, který se konal 14.2.2004, obsadili jsme skvělé 6.místo 
−         „babský turnaj“ 

  
Účasti na trénincích si můžete prohlédnout na našich stránkách odkaz Tréninky. 

Vodácká turistika 
−         Doba, kdy se jela v prosinci řeka Sázava, je pryč. Takže nic. 



Měsíc březen zdarma 
−         Všem sportovcům byl v rámci příspěvků přiznán měsíc sportů zdarma. Konkrétně se jednalo o březen 

2004. 

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

−         odstoupení od smlouvy se ZŠ Kolovraty ohledně využívání antukového kurtu Parkán. 
−         změna bankovního účtu z důvodu lepší možnosti správy a minimalizování poplatků spojených s jeho 

agendou 
−         pronájem internetové domény www.maestroclub.cz, změna mailů, internetových stránek atd. 
−         výběr a zakoupení klubových dresů 
−         změna loga, změna adresy klubu, změna stanov 
−         vypracování a prověření návrhu systému odměňování členů VV 
−         příspěvek do Kolovratského zpravodaje 
−         hledání nového člena VV za odstupujícího pesidenta. 
−         účetní uzávěrka za rok 2003 
−         zajištění sportovišť na letní sezónu 2004 
−         průběžná organizační činnost  

Více o fungování klubu naleznete na našich internetových stránkách www.maestroclub.cz odkaz Byrokracie, kde 
naleznete všechny zápisy ze schůzí ať již výkonného výboru a nebo členských. 

Plán činnosti na rok 2004 
Do plánu činnosti klubu 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 
−         Účast na přátelských volejbalových a nohejbalových turnajích. 
−         Uspořádání týdenní letní vody v prvním týdnu měsíce července. 
−         Uspořádání podzimní vody nebo náhradní akce ve vhodném termínu. 
−         Bude-li vyhlášena, účast na Geodetické rallye 

Organizační činnost: 
−         Uspořádání další výroční členskou schůzi v termínu: Podzim 2004.  
−         Zajištění tělocvičny pro zimní sezónu 2004/2005 

Závěr 
Závěrem výroční zprávy bych vám chtěl všem poděkovat a popřát vám všem mnoho sportovního zdaru 
v sezóně roku 2004.  
  

  

V Praze 1.5.2004  

Zpracoval: Jiří Hrnčíř ml., kronikář 


