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 3. září 2020
Přítomni:

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

Hosté:

Ivan Chmelík (RK)

Program:
1. VTO konstatoval, že od září zatím nemáme obsazen kiosek s občerstvením a tak bude zatím
uzavřen. Musíme však zajistit občerstvení při pořádaných turnajích.
2. Posvícenský „Koláč“ se bude konat v sobotu 19. 9. 2020 od 8:30 hodin. Část pro ženy zajistí
M. Kratochvíl, mužskou část J. Koc a V. Novák.
3. Zadní ploty na dvorci č. 4 se budou ještě napínat a připevňovat ke spodním betonovým
panelům. Zhruba za 14 dní začne rekonstrukce dámských sprch a WC a bude provedena větší
oprava sprch v 1. patře ubytovny (zatékání).
4. Povrch dvorců 6 a 7 před halovou sezónou se nebude rozrušovat, pouze se sundají čáry,
povrch se vyrovná a vyspraví se odtokové kanálky.
5. Slavnostní ukončení sezóny bude v pátek 25. 9. 2020, atrakce budou obdobné jako v minulých
letech (lanovka, vzduchovka, skákací hrad, …). Nebude chybět pohoštění a vyhodnocení
závodních hráčů.
6. VTO potvrzuje termín pro stavění haly na sobotu 17. 10. 2020 a žádá zájemce o pomoc, aby
se hlásili u správce areálu. Doufáme, že ti, kteří pomáhali halu na jaře skládat, si rovněž přijdou
dokončit brigádní povinnost.
7. VTO rozhodl, že v letošní zimní sezóně budeme hradit našim závodním hráčům vklady do
turnajů. Po sezóně vyhodnotíme finanční náročnost a rozhodneme, zda se v tom bude
pokračovat.
8. VTO rozhodl, že ceny pro nastávající halovou sezónu zůstanou stejné jako vloni.
9. VTO pověřil J. Koce jednáním s předchozím předsedou tenisového oddílu ohledně vrácení
„Kroniky oddílu“ a čepovacího zařízení zpět do majetku oddílu.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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