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 26. června 2018
Přítomni:

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

Omluveni:

Vladimír Novák, Zdeněk Pučálka

Hosté:

Jan Příhoda (vedoucí trenér), Jiří Havlín

Program:
1. VTO schválil koncepci trénování v oddíle tak, jak ji navrhla pracovní komise, sestavená v bodu
4 zápisu z minulé schůze. Materiál je od 20. 6. 2018 zveřejněn na internetových stránkách oddílu
v sekci „Ke stažení“ pod názvem „Trenéři“ a začne platit od 1. 7. 2018. (7-0-0)
2. VTO obdržel návrh na rekonstrukci topení a ohřevu teplé vody v budově ubytovny, vyslovil
předběžný souhlas s cenou investice a pověřil V. Mlázovského dalším jednáním s autorem
návrhu. (5-0-0)
3. VTO schválil investici do osvětlení v hale, zhruba polovina nákladů byla pokryta sponzorským
darem. (5-0-0)
4. Ke dni 30. 6. 2018 končí pracovní vztah s paní M. Vorlickou, která zajišťovala na ubytovně úklid
a administraci ubytování. VTO jí tímto vyslovuje poděkování za vykonanou práci pro tenisový
oddíl. Od 1. 7. 2018 budou uklízet správci oddílu za příplatek. Administraci ubytovaných bude
zajišťovat správce pan J. Havlín za příplatek.
5. V květnu 2018 uzavřel VTO dohodu o splátkovém kalendáři s několika ubytovanými. Protože
nedochází ve všech případech k plnění splátkového kalendáře, byly předány těmto osobám
výpovědi k 30. 6. 2018. V některých případech bude asi zapotřebí součinnost Městské policie.
6. VTO by chtěl touto cestou vyjádřit poděkování všem hráčům závodních družstev za jejich
vzornou reprezentaci oddílu v mistrovských soutěžích a přeje jim hodně dalších úspěchů na
turnajích ve zbytku sezóny. Slavnostní zakončení sezóny pro závodní hráče VTO předběžně
stanovil na pátek 5. 10. 2018.
7. Vzhledem k tomu, že A-tým dospělých vyhrál středočeskou divizi a postoupil do 2. ligy pro
rok 2019, tak s ohledem na finanční náročnost této soutěže musíme hledat pro tento tým
sponzorské zajištění.
8. VTO se zabýval zajištěním řízení prvních dvou turnajů, pořádaných v našem areálu (30. 6. až
2. 7. mladší žactvo „C“ a 5. až 8. 7. starší žákyně „B“). Oba turnaje řídí M. Kratochvíl. Na další
dva turnaje je potřeba objednat ceny (poháry a medaile – zařídí M. Kratochvíl).
9. VTO předběžně stanovil termín pro „Posvícenský koláč 2018“ na sobotu 22. 9. 2018.

Příští schůze bude v neděli 22. července 2018 v 19:00 hod.
Zapsal: J. Koc
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