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 31. května 2018
Přítomni:

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

Hosté:

Dita Nekolná (RK), Jiří Picek (RK), Jan Příhoda (vedoucí trenér), Jiří Havlín, David
Losman

Program:
1. VTO konstatuje, že k záležitosti ohledně stížnosti pana Jaroslava Kokeše k EET zaslal RK
doplnění o vysvětlení názvosloví a považuje tuto věc ze své strany za uzavřenou.
2. VTO na žádost pana Jiřího Picka poskytne RK výpis všech pohybů na permanentkách v hale
v sezónách 2015/16, 2016/17 a 2017/18. Předá jmenovitý výpis všech zaplacených hodin v hale
2017/18 a porovnávací tabulku s daty předchozích let. VTO konstatuje, že z těchto podkladů je
finanční výběr za sezónu 2017/18 stejný jako v předchozím období.
3. VTO vyjádřil požadavek na úpravy v rezervačním systému a pověřil Jana Koce jednáním
s autorem projektu.
4. K tématu trénování v oddíle byl předložen první návrh pravidel a VTO sestavil pracovní komisi,
která připraví do 20. 6. 2018 koncepci výchovy tenisové mládeže a pravidel trénování. VTO se
ke zpracované koncepci vyjádří a vydá své stanovisko do konce června. Do komise byli
jmenováni Jan Příhoda, Michal Blažek, Martin Kratochvíl a Jan Koc.
5. Pavel Sobíšek informoval VTO o vývoji dluhu na ubytovně. Od 15. 6. 2018 by měl začít fungovat
splátkový kalendář, který byl se všemi dlužníky dojednán a podepsán. V květnu se objevil další
dlužník, který je v současné době nezvěstný a shání se po něm i zaměstnavatel. VTO by chtěl
požádat městskou nebo státní policii o součinnost s otevřením dveří jeho pokoje na ubytovně.
6. VTO rozhodl o ukončení dohody o provedení práce s paní Monikou Vorlickou nejpozději
k 30. 6. 2018. Úklid a administrativu ubytovny zajistíme. Předseda Michal Blažek informoval o
změně pracovní smlouvy od 1. 6. 2018 u správce pana Beka. Projednáno s TJ Slavoj.
7. VTO projednal navrhovanou výměnu světel v nafukovací hale, část nákladů na pořízení LED
osvětlení bude řešena sponzorsky.
8. Pavel Sobíšek informoval VTO, aby v řadách tenisového oddílu hledal jeho nástupce jako
zástupce oddílu ve VV TJ Slavoj. VTO osloví možné kandidáty a projedná možnost kooptace do
VV TJ a případné zvolení na nejbližší valné hromadě TJ Slavoj.
9. VTO byl obeznámen členkou RK paní Ditou Nekolnou s dopisem „Žádost o přezkoumání
postupu a úkonů vedení tenisového oddílu TJ Slavoj Český Brod“, který adresovalo 11 těžko
čitelných podpisů na VV TJ Slavoj. Text žádosti je možno si přečíst na webu oddílu tenisu jako
přílohu tohoto zápisu. VTO bere tuto žádost na vědomí s tím, že i nadále platí rozhodnutí ze
zápisu ze schůze VTO ze dne 12. 4. 2018 (bod 5) ohledně nepřidělení dvorců pro trenérku Lucii
Švejcarovou a nabídka trénovaní dětí u oddílových trenérů.
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10. VTO konstatoval, že od svého zvolení v říjnu 2017 je od pana Jaroslava Kokeše a paní Lucie
Švejcarové neustále bombardován stížnostmi na všechno možné i nemožné. Neustále se
objevuje další napadání členů VTO, kteří jsou nařčeni ze lží, předvádění komedie ohledně
přidělení/nepřidělení dvorců a dokonce i nevybíravé písemné pomluvy ohledně jejich profesních
dovedností a úspěchů. VTO se tímto omlouvá členské základně, že místo řešení denního
provozu oddílu a rozvoje tenisu všichni, včetně zahlcené RK, věnuji veškerý svůj volný čas
stížnostem a pomluvám výše uvedených. VTO jako spolek dobrovolných neplacených
funkcionářů proto sděluje, že nyní nastává čas konečně začít řešit problémy tenisového oddílu
a jeho členů a nebude již dále reagovat na stížnosti výše uvedené dvojice.
11. VTO děkuje všem členům tenisového oddílu za podporu, kterou cítíme v oddíle při řešení
problémů. Zveme členy a příznivce oddílu, aby kromě webových stránek sledovali i naše
facebookové stránky tenis Český Brod, které spravuje paní Markéta Nováková (Kocová).
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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