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 20. srpna 2019
Přítomni:

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

Hosté:

Ivan Chmelík (RK),

Program:
1. VTO se rozhodl předložit požadavek pro vyhlášený dotační program P3 na investice a opravy.
Zpracujeme poptávku na opravu a případně výměnu plotů u dvorců 4 až 7.
2. VTO se zabýval inzerátem, uveřejněným v prázdninovém čísle ČBZ, který zve občany na besedu
s názvem „Jak se vám bydlí na Jahodišti?“. Problémem není inzerát nebo téma besedy, ale
místo konání. Beseda i s malým pohoštěním se má konat v naší klubovně dne 23. 9. 2019, ale
s žádostí o pronájem klubovny se na VTO i VV TJ nikdo neobrátil. Zrovna tak obsluha kiosku
nebyla dosud kontaktována. Pan Novák bude jednat s městským úřadem jako pořadatelem
akce.
3. V sobotu 31. 8. 2019 se v areálu bude konat piknik na závěr prázdnin. Bude se opékat čuník,
budeme hodovat, bavit se a 4 členové oddílu zde přitom oslaví narozeniny. VTO a oslavenci
srdečně zvou všechny členy a příznivce našeho oddílu.
4. V pátek 27. 9. 2019 VTO pořádá slavnostní ukončení sezóny s pohoštěním pro závodní hráče.
Trenéři provedou vyhodnocení účasti v mistrovských zápasech a turnajích. Předpokládáme, že
budou k dispozici obdobné atrakce jako minulý rok.
5. V sobotu 14. 9. 2019 se bude konat slavnostní otevření atletického stadionu. Byli jsme požádáni
o krátkou ukázku tenisového tréninku. Zajistí Michal Blažek po dohodě s paní M. Chuchlovou.
6. VTO navrhne VV TJ Slavoj kooptaci předsedy oddílu tenisu do VV TJ, aby se zrychlil a
zjednodušil přenos informací. Předpokládáme, že by pan Novák neměl na schůzích VV TJ žádná
hlasovací práva.
7. VTO vzhledem k možnosti čerpání příspěvků pro nekomerční trenéry stanovil pro začátek tyto
trenéry: Michal Dvořák, Milan Homola, Miroslav Kubelka, Jaroslav Macek a Lukáš Malát.
8. Ceny pro halovou sezónu 2019/2020 stanoví VTO na příští schůzi. Trenéři předloží VTO
požadavky na tréninkové hodiny v hale 2019/2020. VTO pro halovou sezónu přednostně zajistí
hodiny pro závodní hráče a členy našeho oddílu.
Příští schůze bude 10. 9. 2019 v 19:00 v klubovně.
Zapsal: J. Koc
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