
ZÁPIS Č. 2014/05 ZE SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU TK MILO 

OLOMOUC KONANÉ DNE 5. 5. 2014 
 

Přítomni:  Jiří Hrabal (JH), Vojtěch Častulík (VČ), Ivo Paštika (IP), Daniel Reich (DR), Kateřina 

Dorazilová (KD) 

Hosté:  Romana Koutná (RK); Tomáš Příhoda (TP) 

2014/05-1 Příprava dvorců 6 a 7 v areále 1 

JH vytkl hlavnímu správci TP špatnou organizaci prací na dvorcích 6 a 7 v areále 1. 

Připomněl, že TP se na schůzi výboru zavázal, že dvorce 6 a 7 budou připraveny k hraní 

do konce dubna. TP přislíbil, že neprodleně zahájí přípravu dvorců 6 a 7 tak, aby byly ve 

druhé polovině května k dispozici hráčům. Během třech dní bude srovnán a zválcován 

povrch smluvenou externí firmou, během dalších 4-5 dní budou naneseny vrstvy antuky 

dle potřeby. TP zajistí pracovní síly a plynulost a návaznost prací. 

 JH současně vyjádřil spokojenost s kvalitou dvorců 1-5. 

2014/05-2 Dokončení rekonstrukce hrací zdi v areále 1 

JH požádal správce TK, aby byla do týdne dokončena rekonstrukce hrací zdi v areále 1.  

TP se zavázal, že do 9.5. bude zeď natřena (sponzorsky firmou Žižka) a do 11.5. bude 

připraven antukový povrch. 

2014/05-3 Klubový rezervační systém 

JH požádal DR o vyřízení a přesunutí KRS na nový webhosting (do týdne), neboť stávající 

začal být nevyhovující. VV tak vychází vstříc požadavkům členů TK na zrychlení 

rezervačního systému. 

2014/05-4 Milo Wheelchair Cup 

JH informoval o přípravách turnaje vozíčkářů Milo Wheelchair Cup, který se uskuteční 

16.-18.5.2014 v areále 1. Akce je finančně zabezpečena grantovými a sponzorskými 

financemi. Turnaje se zúčastní nejlepší hráči ČR a SR. Aktuální stav přihlášených je 19. 

Účastníci turnaje mají zajištěno ubytování v hotelu Gól, celodenní stravování v Café 

Centro. Na turnaji budou hráčům k dispozici asistentky z FZV UP v Olomouci, akce se 

koná pod záštitou děkana FZV UP v Olomouci. Ředitelem turnaje a hlavním 

organizátorem akce je JH, pomoc při organizaci přislíbili DR, TP, KD a VČ. IP zajistí 

sběrače míčů z řad hráčů žákovských kategorií. 

2014/05-5 Kurty 14-19 v areále 2 

VV vyjádřil nespokojenost s kvalitou kurtů 14-19 v areále 2. TP konstatoval, že požádal 

správce v areále 2 pana Minaříka, aby dvorce upravil. VV se shodl na tom, že v příštím 

roce nelze stávající model pronájmu kurtů opakovat, neboť se opět ukázal jako 

nevyhovující.  



Jelikož na těchto kurtech trénují desítky dětí v rámci klubové tenisové školičky, schválil 

VV investici ve výši cca 60tis do nákupu a instalace sítí, které budou oddělovat dvorce, 

což podle šéftrenéra IP výrazně zkvalitní tréninkovou přípravu dětí. 

2014/05-6   Prázdninové tenisové kempy pro děti 

IP informoval o přípravě prázdninových tenisových kempů na třetí týden v červenci a 

poslední týden v srpnu. 

 

 

 

 

Zápis 6.5.2014 schválil  

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. 

předseda TK Milo Olomouc 


