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 29. dubna 2019
Přítomni:

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

Hosté:

Ivan Chmelík (RK), Jiří Havlín (správce)

Program:
1. Na ubytovně je ke dnešnímu dni ubytováno 13 osob. Provedeme sestěhování a dáme do
pořádku byt. Bylo pořízeno 12 postelí, koupíme skříně a provedeme výměnu tam, kde je to
nezbytné. Zadáme inzerci na volná lůžka (na internetu i cíleně směrem k firmám).
2. Pánské toalety by měly být opraveny a zprovozněny do 30. 4 2019.
3. Vladimír Novák po jednání s panem Karlem Sommerem donesl nové revizní zprávy na
elektriku. Menší závady odstraníme svépomocí a ostatní závady objednáme u odborné firmy.
4. VTO děkuje panu Karlu Sommerovi a Miroslavu Kubelkovi za provedení revizí bez nároku na
odměnu.
5. Dluhy na ubytovně se pomocí splátkového kalendáře mírně snížily.
6. Vladimír Novák poslal panu Jaroslavu Kokešovi písemnou odpověď na jeho žádost o trénování
v našem areálu. Protože pan Kokeš už na to nereagoval, VTO považuje tuto záležitost za
uzavřenou.
7. Vladimír Novák objedná stavění haly na termín sobota 12. 10. 2019. Dále u firmy Calypso
objednáme revizi vzduchotechniky na co nebližší termín.
8. VTO schválil dalšího asistenta trenéra Kratochvíla do konce školního roku.
9. Michal Blažek zajistí dodání triček (mikin) pro hráče závodních družstev, kteří vloni nehráli za
Český Brod.
10. VTO schválil v rámci podpory závodního tenisu mládeže 2 kartony míčů Wilson US-Open pro
tréninky a sparing závodních hráčů. (7-0-0)
11. VTO upozorňuje na nutnost podstoupení lékařské prohlídky pro závodní hráče všech kategorií
a žádá všechny závodní hráče oddílu, aby po absolvování zdravotní prohlídky (viz. bod 8
zápisu ze schůze dne 11. 4. 2019) odevzdali kopii zdravotní prohlídky u správce areálu.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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