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 27. května 2020
Přítomni:

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

Hosté:

Ivan Chmelík (RK)

Program:
1. J. Koc informoval VTO o novinkách v rozpisech soutěží. VTO konstatoval, že velmi důležité
bude splnit požadavky na absolvování lékařských prohlídek.
2. V. Novák, P. Sobíšek a I. Chmelík informovali VTO o vyúčtování oddílu tenisu za měsíce únor
až duben, které nám bylo předáno z TJ Slavoj.
3. V roce 2020 bude o letních prázdninách M. Kratochvíl pořádat následující tenisové kempy:
 13. až 17. 7. 2020
 20. až 24. 7. 2020
 10. až 14. 8. 2020
 17. až 21. 8. 2020
 24. až 28. 8. 2020
4. V tomto týdnu se objevil problém se sprchou v 1. patře na ubytovně. Bylo zjištěno chybné
spádování v souvislosti s odtokovým kanálkem. Budeme muset opravit na vlastní náklady,
protože nevíme, komu byl projekt na sociální zařízení v ubytovně zadán.
5. VTO konstatoval, že mnoho členů oddílu (zvláště mládež) nemá splněny brigády.
Upozorňujeme, že s výjimkou pomocníků při stavění a skládání haly je splnění brigádní
povinnosti nutným předpokladem vstupu člena oddílu na dvorec ke hře. U správce areálu bude
k dispozici seznam s uvedením počtu chybějících hodin. Žádáme členy (případně jejich rodiče),
aby se informovali a splnili si urychleně své povinnosti ve vztahu k oddílu. Neodpracované
brigády je možno zaplatit v ceně 200,- Kč za 1 hodinu.
6. VTO znovu upozorňuje na uzamčené a nezaplacené skříňky v šatnách. Cena je 100,- Kč za
půl roku (duben až září a říjen až březen). Nezaplacené skříňky budou otevřeny násilím.
Zaplacení se netýká sponzorů.
7. V. Novák bude řešit 3 propadlé revize, zbytek je v pořádku.
8. VTO se zabýval organizačním zabezpečením oblastního přeboru dorostenců, který o víkendu
30. a 31. 5. pořádáme na našich dvorcích. Kurty jsou měkké, bude hodně práce s rovnáním.
9. VTO se zabýval článkem minulého předsedy oddílu pana J. Kokeše, který byl zveřejněn
v květnovém čísle ČB Zpravodaje.
10. Ve čtvrtek 4. 6. 2020 v 18:00 se bude konat VH TJ Slavoj. Za oddíl tenisu se zúčastní J. Koc,
V. Mlázovský, V. Novák, Z. Pučálka a P. Sobíšek.
Příští schůze bude svolána operativně.
Zapsal: J. Koc
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