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 11. dubna 2019
Přítomni:

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

Hosté:

Ivan Chmelík (RK), Pavel Janík (VV TJ Slavoj), Milan Rollo (VV TJ Slavoj), Jaroslav
Kokeš

Program:
1. VTO projednal úpravu ceny za pronájem dvorce k trénování pro rok 2019 a schválil předložený
materiál. (5–0–2)
2. VTO se zabýval žádostí pana Jaroslava Kokeše, který by měl zájem v areálu trénovat. Vladimír
Novák mu po vyjasnění situace slíbil písemnou odpověď. VTO požádal pana Kokeše
o písemný návrh požadovaných hodin a požádal ho, aby zvážil svou omluvu za slova,
pronesená na zasedání Zastupitelstva města Českého Brodu dne 19. 9. 2018.
3. Dvorce jsou skoro hotové, letní sezóna odstartuje v pondělí 15. 4. 2019.
4. Valné hromady TJ Slavoj v úterý 23. 4. 2019 se za oddíl tenisu zúčastní Jan Koc,
Vladimír Mlázovský, Vladimír Novák a Pavel Sobíšek. Poslední páté místo bude doplněno
později.
5. VTO pověřil Vladimíra Nováka a Pavla Sobíška dořešením vyúčtování zimní sezóny pro
Akademii Natysport.
6. VTO schválil asistenty oddílových trenérů Michala Blažka a Martina Kratochvíla.
7. VTO upozorňuje členy oddílu, kteří mají pronajaté skříňky v šatnách, aby se do 15. 5. 2019
dostavili ke správci areálu a dohodli se na dalším pokračování nebo ukončení pronájmu.
Skříňky, které nebudou takto identifikovány, budou násilně otevřeny, aby mohly být nabídnuty
dalším zájemcům.
8. V návaznosti na požadavek ČTS, uvedený v rozpise soutěží družstev, VTO upozorňuje
všechny závodní hráče na povinnost prokázat na požádání potvrzení o absolvované lékařské
prohlídce. Lékařskou prohlídku si hradí každý hráč sám.
 http://www.cztenis.cz/docs/vyhlaska.pdf ... vyhláška MZdr
 https://www.summusvita.cz/cenik/prispevky-zdravotnich-pojistoven-na-sportovni-prohlidky-pro-rok-2018/
 http://www.cztenis.cz/docs/lekarske_prohlidky_2016.pdf … informace ČTS
 http://www.cztenis.cz/docs/zadost.pdf ... formulář
 http://www.cztenis.cz/docs/obsah_prohlidky.pdf ... rozsah prohlídky

Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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