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 10. září 2019
Přítomni:

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

Hosté:

Ivan Chmelík (RK), David Losman

Program:
1. VTO absolvoval před schůzí prohlídku areálu v doprovodu odborníka v oboru zahradnictví. Pan
Bažant slíbil vypracovat odborné posouzení veškeré vegetace v areálu a navrhnout novou
výsadbu.
2. Posvícenský koláč v sobotu 21. září bude pořádat VTO, Martin Kratochvíl ženskou část a Jan
Koc mužskou. Vklad do soutěže byl stanoven na 300,- Kč za dvojici. Hráči, kteří nejsou členy TJ
Slavoj, zaplatí navíc poplatek 100,- Kč za osobu. Prezentace dvojic je do 8:30 hodin.
3. Hala se bude stavět v sobotu 12. října 2019. VTO žádá členy oddílu, aby se závazně hlásili
u správce areálu nebo u Martina Kratochvíla.
4. VTO schválil navrhované ceny pro hraní v hale. Ceník bude zveřejněn na internetových
stránkách tenisu. Změna oproti minulé sezóně spočívá v plošném zvýšení cen o 20,- Kč
z důvodu zdražení energií. (7-0-0)
5. VTO se zabýval problematikou přidělování bonusových hodin pro sponzory a trenéry. Debata
bude pokračovat, rozhodnutí padne na příští schůzi.
6. VTO do konce měsíce září projedná požadavky trenérů na tréninkové hodiny v hale včetně
uzavření smlouvy.
7. V pátek 27. 9. 2019 od 15 hod proběhne s reprezentanty a mládeží našeho oddílu ukončení
sezóny. Bude předáno ocenění hráčům. Občerstvení a sportovní vyžití účastníků zajištěno.
8. VTO byl informován o současném stavu obsazení ubytovny a úhradách.
9. VTO bere na vědomí informaci, že od září budou rodiče hradit polovinu poplatku za kondiční
tréninky u pana Maláta.
10. VTO vyzývá členy, aby ke správci nebo Martinu Kratochvílovi směrovali své požadavky na
halové hodiny.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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