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 14. listopadu 2019
Přítomni:

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

Omluveni: Zdeněk Pučálka
Ivan Chmelík (RK)

Hosté:
Program:

1. VTO stanovil počínaje 1. 11. 2019 cenu v hale za 1 hodinu sparingu závodních hráčů na 220,Kč. Sparing je možno objednávat pouze ve volných časech v rezervačním systému.
2. VTO spouští počínaje 15. 11. 2019 kategorii „LAST MINUTE“ hraní. Týká se časů o víkendu od
8:00 do 22:00 a ve všední den od 20:00 do 22:00. Musí být objednáno v rezervačním systému,
ale ne dříve než 8 a ne později než 2 hodiny před začátkem rezervovaného času (dopolední
hodiny lze objednat předchozí den po 20. hodině). Cena za 1 hodinu „LAST MINUTE“ byla
stanovena na 220,- Kč. V poznámce v rezervačním systému musí správce při změně ceny
uvést „LM“. Na konci listopadu VTO akci vyhodnotí a určí případné změny.
3. Rezervace v rámci sparingu nebo „LAST MINUTE“ se dá také řešit přes správce na telefonním
čísle 720 691 893.
4. VTO probíral situaci v závodním tenise a schválil následující převody soutěží:


jednu ze dvou středočeských divizí dospělých vyměnit za účast ve 2. celostátní lize



účast v nejvyšší krajské soutěži mladšího žactva vyměnit za 1. třídu (důvodem je věkový
posun a výkonnost hráčů).

5. V dámské šatně bylo sponzorsky instalováno 6 skříněk, 2 jsou ještě volné. V pánské šatně je
v současné době volných 5 skříněk. Zájemci se mohou přihlásit u správce a pronajmout si za
cenu 100,- Kč do konce dubna 2020. Celoroční taxa je 200,- Kč. Sponzorům VTO děkuje.
6. Vladimír Novák připravuje nové smlouvy pro kiosek, správce a další. Hotovo by mělo být do
poloviny prosince.
7. VTO projednal situaci vlhkých dvorců v hale a bude řešit co nejdříve s odbornou firmou na
vysoušení.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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