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 9. ledna 2020
Přítomni:

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

Omluveni: Michal Blažek
Hosté:

Ivan Chmelík (RK)

Program:
1. VTO odsouhlasil návrh pracovních smluv na rok 2020 mezi TJ Slavoj a správci areálu, které
s nimi předjednal V. Novák.
2. VTO dodá na TJ Slavoj smlouvy s nekomerčními trenéry oddílu na rok 2020.
3. Letos budeme pořádat okresní přebory dorostu a dospělých v termínu 25. a 26. 4. 2020.
4. VTO se zabýval loňskou dohodou se závodními hráči družstev dospělých, kdy bylo slíbeno, že
tito hráči absolvují několik sparingových hodin s vybranými hráči a hráčkami mládeže. Zajistí
J. Příhoda, M. Blažek a M. Kratochvíl.
5. Úkolem trenérů do skončení halové sezóny bude připravit tréninkový proces především
s kontrolou hráčského vývoje a upozorňování na odstranění chyb. Garantem bude VTO a
vedoucí trenér.
6. Na základě výsledku odvlhčovacího procesu z konce listopadu 2019 J. Koc navrhl nákup 2 ks
vysoušecích strojů, které by pracovaly průběžně celou zimní sezónu. Tato investice by byla
odhadem 25 až 35 tisíc Kč. Návrh byl prozatím odložen, budeme zkoušet dle rady z PTA Kolín
řešit ventilaci vzduchu novými výduchy z trubek a odpouštět vzduch.
7. VTO obdržel žádost od TŠ NET na letní soustředění ve dvou týdenních termínech, pokusíme
se jim vyjít vstříc.
8. Předseda oddílu projedná s Lukášem Malátem pokračování kondičních tréninků a finanční
podporu pro rok 2020.
9. Zprávu za tenis do výroční zprávy TJ připraví Z. Pučálka s V. Novákem
10. Přihlášení našich aktivit do programu P2, vyhlášeného starostou města, bude stejné jako vloni.
Posvícenský koláč pro ženy a muže ve čtyřhře rekreačních hráčů, odehráno bude 19. 9. 2020.
11. Předseda oddílu V. Novák v nejbližší době odjíždí do lázní, po dobu jeho nepřítomnosti ho
bude zastupovat M. Blažek.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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