
Zápis č. 2017/4 ze schůze výkonného výboru TK MILO Olomouc konané dne 3.4.2017 

 

Přítomni: Jiří Hrabal (JH), Daniel Reich (DR), Radek Janů (RJ), Leoš Viktorin (LV), Simona Rýdel (SR) 

Hosté: Tomáš Růžička (TR), Romana Koutná (RK), Jan Perůtka (JP) 

 

2017/4-1 Podpis smlouvy s firmou Blackster s.r.o. 

Se zástupcem firmy Blackster s.r.o., panem Slavíkem, byla podepsána smlouva o pronájmu 

badmintonové haly, která byla doporučena ke schválení VH TK MILO a následně schválena VH TJ 

MILO Olomouc. Smlouva je účinná od 1.1.2018. 

 

2017/4-2 Správce areálu 1 

Do dnešního dne proběhlo cca 10 pohovorů. Někteří uchazeči projevili zájem, do druhého dne se 

však rozmysleli. 4.4. proběhne pohovor s dalším zájemcem. 

 

2017/4-3 Příprava kurtů na letní sezónu 

29.3. měla začít jarní úprava dvorců v areále 1. Nasmlouvaná firma však odmítla uklízet značné 

množství listí, které leželo na dvorcích. Firma začne práce 5.4. v areále 1, pak se přesunout do areálu 

2. Po složení nafukovací haly v areále 1 dokončí přípravu kurtů 2 a 3. 

Je nutno, aby hlavní správce dvorců zajišťoval úklid listí samostatně. 

RJ připraví úkoly a práci pro budoucího správce na areálu 1, v areálu 2 zajistí instalaci mříže do 

místnosti trenérů a zajistí prostředky pro natření tribun. 

 

2017/4-4 Dobrovolná brigáda 

Na 1.4. bude svolána dobrovolná brigáda do areálu 1. 

 

2017/4-5 Složení nafukovací haly v areálu 1 

Složení haly je naplánováno na 11.4. od 8 hodin ráno. Zástupci firmy Calypso požadují účast 20 

pomocníků. RK osloví mailem členy TK, TR zadá inzerát. Odměna je stanovena 500 Kč. RJ zajistí nájezd 

pro techniku, demontáž a uložení otočných dveří od vstupu do haly a následnou instalaci branky na 

dvorce 2 a 3. 

 

2017/4-6 Smlouva s firmou Tendi a Petrem Kotsopoulosem 

JH požádal LV, aby prostudoval smlouvu, která byla dříve sjednána mezi TK MILO a firmou Tendi 

ohledně revitalizace šestice dvorců v areále 2. Dvorce špatně odvádí vodu. LV posoudí, zda můžeme 

provedené práce nějak reklamovat u dnes již zaniklé firmy Tendi. 

Dále JH požádal LV, aby prostudoval stávající smlouvu mezi TK MILO a Petrem Kotsopoulosem 

ohledně provozování kavárny. Kavárna je v současné době zavřená a v nejbližší době se nezdá, že by 

se tento stav měl změnit. LV posoudí a navrhne, jak by mělo vedení TK jednat. 

 

2017/4-7 Zahájení sezóny 2017 

Oficiální otevření dvorců bylo stanoveno na 18.4. Přípitek a pohoštění pro členy klubu bude v rámci 

plánovaného Retro Cupu dne 13.5. 

 

2017/4-7 Závodní tenis 



Systém trénování pro sezónu 2017 prošel změnou. Trenéři se nyní dělí na „klubové“ a „hostující“. 

Všichni oslovení trenéři se již vyjádřili, do které skupiny chtějí patřit. 

SR informovala, že pevný rozvrh pro trénování je již hotov. RK jej zanese do KRS. JH požádal JP, aby 

pro RK spočítal výše předplateb dvojic, trojic a čtveřic. SR sepíše pravidla pro omluvenky z pevného 

rozvrhu. 

JH požádal JP o spolupráci při objednávání dresů. Dresy jsou od firmy Lion Sport. 

Z grantu ve výši 40.000 SR navrhne potřeby k nákupu pro školičky a za zbytek peněz se nakoupí 

dotované míče pro trenéry. 

 

2017/4-8 Turnaje 

JH požádal DR, aby rezervoval dvorce v KRS pro turnaje závodních hráčů, dále aby navrhl termíny 

turnajů pro rekreanty. DR bude i letos organizovat letní soutěž MILO Cup. 

 

 

 

Zapsal Daniel Reich 

Schválil 9.4. Jiří Hrabal 

 


