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Zápis z mimořádné schůze výboru TO Slavoj Český Brod
ze dne 12. dubna 2018
Přítomni:

Michal Blažek, Jan Koc, Martin Kratochvíl, Vladimír Mlázovský, Zdeněk Pučálka,
Pavel Sobíšek

Omluveni:

Vladimír Novák

Program:
1. Jan Koc informoval VTO o zneužití znalosti přihlašovacích údajů do informačního systému
ČTS. Do IS ČTS má přístup jednatel oddílu, který takto komunikuje s tenisovým svazem, a dále
rozhodčí oddílu, kteří tam zapisují losování a výsledky turnajů. Členka předchozího VTO paní
Lucie Švejcarová (dále jen LŠ) nikdy jednatelkou oddílu nebyla. Rekapitulace:


Dne 27. 3. 2018 proběhla v klubovně schůzka trenérů s vedoucími družstev. Zde LŠ velmi
trvala na tom, aby její dcera Marie mohla hrát soutěže mladšího žactva za družstvo „A“ i „B“
oddílu Slavoj Český Brod. Michal Blažek jí to slíbil a zařídil to.



Z této schůzky jako výsledek vznikly soupisky družstev pro mistrovská utkání 2018.



6. 4. 2018 v 8:29 byla vytvořena žádost o hostování Marie Švejcarové v kategorii mladšího
žactva do klubu Sokol Dolní Počernice. Jednatel oddílu vyčkával na stanovisko trenérů.



8. 4. 2018 ve 20:04 došlo ke schválení žádosti osobou LŠ.



8. 4. 2018 ve 20:13 byla žádost stornována.



8. 4. 2018 ve 20:13 byla opět, a to bez konzultace s ostatními trenéry, vytvořena žádost o
hostování Marie Švejcarové v kategorii mladšího žactva do klubu Tenisová škola Lucie
Hradecké.



8. 4. 2018 ve 20:15 došlo ke schválení žádosti osobou LŠ.



8. 4. 2018 ve 21:02 byla žádost schválena i klubem Tenisová škola Lucie Hradecké.



Ke schvalování žádostí za oddíl neměla LŠ oprávnění.



Na 2x opakovaný dotaz jednatele oddílu, jak si vůbec mohla dovolit toto udělat, odpověděla
(cituji) „Prostě jsem to udělala“. Ani náznak sebereflexe, uvědomění si chyby, žádná
omluva.



VTO zhodnotil toto jednání LŠ jako podvodné. Jeho cílem mohla být snaha poškodit oddíl
při mistrovských utkáních mladšího žactva.

2. VTO se dále zabýval šířením lživých informací a nepřátelských nálad vůči nově zvolenému
výboru oddílu. I v této kauze je hlavní protagonistkou trenérka Lucie Švejcarová. Rekapitulace:


Na mimořádné schůzi VTO dne 19. 3. 2018 v bodu 4 bylo rozhodnuto o schůzce trenérů a
vedoucích družstev, která se uskutečnila 27. 3. 2018.



22. 3. 2018 obdržel VTO e-mailovou zprávu od LŠ, kde požaduje rezervaci dvorců pro své
tréninky. Michal Blažek jí odpověděl, že trenérské rezervace se budou řešit až začátkem
dubna.



6. 4. 2018 informovala LŠ e-mailem rodiče dětí, které trénuje, o problémech, které má
s výborem oddílu, cituji: „Jak většina z Vás ví, došlo v tenisovém oddílu k zásadní změně
ve vedení. Nový výbor nastavuje mě, potažmo mým klientům, zcela nepřijatelné podmínky.
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Mimo jiné se současné vedení rozhodlo, že mi neposkytne potřebné hodiny na kurtech pro
všechny z Vás. Situace se v poslední době natolik zhoršila, že jsem se rozhodla pro
vytvoření vlastního tenisového zázemí.“. V této informaci je pravdivé pouze to, že
v tenisovém oddílu došlo k zásadní změně ve vedení.


Není pravda, že „nový výbor nastavuje mě, potažmo mým klientům, zcela nepřijatelné
podmínky“. Nový výbor zatím nenastavil žádné, natož pak nepřijatelné podmínky paní LŠ.
Registrujeme pouze problém v komunikaci. Paní LŠ zřejmě pokládá za nepřijatelné
podmínky dodržování určitých pravidel, která jako členka minulého výboru za předsednictví
svého otce nemusela dodržovat a na dvorcích si dělala, co se jí právě hodilo.



Není pravda, že „Mimo jiné se současné vedení rozhodlo, že mi neposkytne potřebné
hodiny na kurtech pro všechny z Vás“. Současné vedení o ničem takovém dosud
nerozhodlo. Dvorce se přidělovaly trenérům až dnes.



Není pravda, že „Situace se v poslední době natolik zhoršila“. Situace se vůbec nezhoršila,
spíš naopak, máme hotové dvorce, v sobotu 14. 4. 2018 spouštíme letní sezónu, směje se
na nás sluníčko a všichni se na tenise zdravíme a užíváme si jaro.

3. Trenéři byli vyzváni, aby výboru předložili seznam hráčů, které budou trénovat v letní sezóně
2018. Michal Blažek a Martin Kratochvíl tyto seznamy dodali, Lucie Švejcarová nikoliv, a to
s poznámkou, že do toho výboru TO nic není.
4. VTO rozhodl o vyčlenění dvorců pro tréninky a sparingy. Trenéři budou používat dvorce
1, 2, 3, 8 a 9, na dvorci č. 2 se předpokládá většinou sparing. V případě dalších požadavků
bude možno operativně použít i dvorec č. 4. (6-0-0).
5. Na základě bodů 1 a 2 tohoto zápisu se VTO rozhodl nepřidělit dvorce na tréninky pro trenérku
II. třídy Lucii Švejcarovou (5-1-0).
6. Těšíme se na spolupráci se všemi našimi trenéry, kteří budou ochotni dodržovat podmínky
stanovené výborem TO.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc

Strana 2 (celkem 2)

