Zápis 2/18 z jednání výboru TK Zlín, z.s., konaného dne 6.2.2018
Přítomni: Jan Macharáček, Ivo Dědek, Michal Výmola, Jiří Svoboda, Filip Svozílek
Za KK: Jiří Fiala
1. Projednání návrhu zápisu z jednání s Milanem Kalusem o koupi-prodeji obchodního podílu. Výbor
konstatuje, že zápis neodpovídá dosavadním jednáním a ukládá J. Macharáčkovi dořešit jednání do
reálného výstupu s jakýmkoliv závěrem. Dále výbor konstatuje, že navržená kupní cena zájemcem je
neakceptovatelná. Předseda rovněž oficiálně požádá jednatele o předložení ekonomických výsledků
dceřinné společnosti.
2. Informace o zhotovení šatních skříních pro členy klubu. Vyrobilo se o 8 skříněk s pořizovací cenou
17.000,-Kč. Výbor navrhuje pronájem za 1000,-Kč ročně s přednostním právem pro partnery klubu a
souhlasí se zhotovením dalších 6 ks.
3. Na jednání výboru se dostavil v 18.13 hod. pan Marek Majc a seznámil výbor se svými představami
o organizaci závodního tenisu a konstatuje následující. S týmem nejezdí na soutěže družstev trenér.
Jiné oddíly (Sparta, Prostějov) připravují kempy za 1000,-Kč na osobu a den, náš kemp nemá
požadovanou úroveň. Děti trenérům vykají a ne tykají jako ve Zlíně. Jeho dítě má 6 trenérů a on
nemá s kým řešit chování dítěte v zápase. Naše děti jsou trénovány amatérsky na rozdíl od jiných
oddílů. Chybí mu zodpovědnost za dítě, trenéři nemají profi přístup a nerozdělí děti podle jejich
schopností. Trenéři nemohou chodit na kurt s mobilním telefonem a komunikovat, když dítě sbírá
míčky. Chybí mu kontrola trenérů ze strany klubu-předsedy. Co dáte lepším dětem, které jsou
v závodním družstvu, navíc proti ostatním? Není rozdíl mezi tím, kdo to chce dělat na profi úrovni,
amatérsky či jako zábavný kroužek. Netrénují se čtyřhry, netrénují se voleje. Chybí mu zápal a
schopnost trenérů děti do tenisu zbláznit. Není ochoten zaplatit práci, která je odváděna. Za poslední
dobu jste nikoho nevychovali, je tu velký potenciál a nevyužívate jej. (18.26) S J. Macharáčkem nelze
diskutovat, nepřipouští žádnou diskuzi a jiné názory rodičů. Výsledky jsou dány rodiči, kteří trénují
s dětmi individuálně mimo Zlín. Hala je obsazena proto, aby měli trenéři práci.
Reakce J.M. O něčem lze diskutovat (mobily), s jinými názory nesouhlasí. Loni 6 ml. družstev, letos
11. Místo jednoho loňského družstva ml.žáků, letos budeme mít 4. Dále argumentace k jednotlivým
skutečnostem . Ml.žák Mário Majc nebyl ani na jednom soustředění, kde se „trénují debly a voleje“
(12-15 víkendů). J.M. připraví kratičkou úvahu, co lze z projevu M.M. využít pro práci klubu.
4. Nabída firem na jarní údržbu i zhotovení nového kurtu. Fma Ekl řádově dražší, oslovíme firmu p.
Ferebauera k poskytnutí srovnatelné nabídky. Očekávaná cena za údržbu venkovních kurtů činí cca
200.000,-Kč. Výbor pověřuje M. Výmolu k jednání s projektantem o zhotovení dohodnuté
dokumentace.
5. Termín členské schůze se bude odvíjet od zveřejnění výsledků hospodaření Tenis Vršava, s.r.o.,
tak aby se mohli členové seznámit se základními ekonomickými údaji dceřinné společnosti. Datum se
tedy odvíjí o doby, kdy jednatel společnosti předloží klubu výsledek hospodaření za rok 2017. Rovněž
tak je žádoucí, aby na členské schůzi byla projednána konečná nabídka MK, týkající se odkupu
obchodního podílu.
6. Proběhly 4 turnaje ml. a st. žáků, a to bez omezení komerčního provozu haly. Výbor projednal a
odsouhlasil rekonstrukci venkovního bufetu v rozsahu do 100.000,-Kč. Akce povede ke zvýšení
komfortu využití zázemí pro členy klubu a úspoře pracovní síly.
Zapsal: Ivo Dědek

