Tenisový oddíl Slavoj Český Brod
Sokolská 894, 282 01 Český Brod

Tel. +420-720691893

http://www.tenis-cbrod.cz

Zápis ze schůze výboru TO Slavoj Český Brod
ze dne 22. května 2018
Přítomni:

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

Hosté:

Jiří Havlín, František Bouček

Program:
1. Vladimír Novák informoval o proběhlé schůzce vybraných zástupců VTO na TJ Slavoj dne
21. 5. 2018 ve večerních hodinách. Schůzky se za tenis zúčastnili pozvaní členové VTO Michal
Blažek, Vladimír Novák, Zdeněk Pučálka a Pavel Sobíšek. Byla probírána témata, na která má
VV TJ a správa TJ Slavoj jiný názor než VTO:
2. VTO se na výzvu ze schůze VV TJ Slavoj dne 26. 4. 2018 znovu vyjadřuje k závěrům RK TO,
která se zabývala podnětem pana Jaroslava Kokeše ohledně provozování kiosku v období
říjen 2017 až březen 2018. VTO opakuje, že zprávu RK vzal dne 25. 4. 2018 na vědomí. Pro
VV TJ Slavoj doplňujeme, že v uvedeném období byl provozovatelem kiosku VTO (nebyl zde
žádný nájemce), provozní režim kiosku byl „klubové občerstvení“ a kiosek poskytoval pouze
nezbytně nutné zázemí a služby pro členy oddílu (např. chlazené nápoje). VTO proto nebude
přijímat žádná další opatření (6-1-0).
3. VTO probíral situaci v závodním tenise mládeže a upozorňuje všechny závodní hráče, kteří
nastupují k mistrovskému utkání za náš oddíl nebo se hlásí na jakýkoliv turnaj pořádaný ČTS,
že musí mít zaplacené členské a oddílové příspěvky. Tuto povinnost zatím někteří hráči
nesplnili, i když termín pro zaplacení již uplynul. Podle našich informací je součástí platby
příspěvků pojistka proti zranění, ke kterému může při utkání dojít. Proto žádáme všechny
závodní hráče, kteří mají registraci za Slavoj Český Brod v IS ČTS a dosud nezaplatili
příspěvky na rok 2018, aby urychleně tuto svou povinnost vůči oddílu splnili.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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