CO SE DĚJE NA TENISE?
Reakce na vývěsce zveřejněnou odpověď na Nesouhlas s postupem vedení TJ Sokol Strančice vůči tenisovým dětem
Vážená sestro starostko Štolbová,
podle Vámi zveřejněné odpovědi na stížnost rodičů tenisových dětí to pro neinformovaného občana Strančic vypadá, jak to
u nás na tenise skvěle funguje, a že špatní byli po zásluze potrestáni. Podle dříve klasického vzoru jste ale bohužel
neodpověděla konkrétně na žádnou otázku a připomínku. Vámi uvedené Informace, pravděpodobně za účelem zveřejnění,
jsou zavádějící, nebo uvedeny nepravdivě. Skutečnosti níže uvedené jsou naopak doložitelné.
1) Nesouhlas s postupem vedení TJ Sokol Strančice podepsalo ve skutečnosti 23 nespokojených rodičů tenisových dětí,
které jsou členy Sokola. To, že někteří rodiče a děti mají různá příjmení, je běžné. Nepodepisovali ji náhodní občané
Strančic, nečlenové Sokola, ani jen jediný člověk.
2) Píšete, že rodiče hodnotí tréninky probíhající na našich kurtech pozitivně? Jsou 3 nebo 4? Nejspíš jsou to nové děti,
jejichž rodiče neznají vývoj událostí ve strančickém tenise. My jsme si jisti, že je nás dokonce podstatně víc, než
podepsaných 22 nespokojených rodičů dětí a dorostu, kteří kvůli intrikám a pomluvám musí od letošního jara dojíždět
na skupinové a individuální tréninky na jiné kurty. Vypsané tréninky tedy v žádném případě neuspokojují potřeby
většiny dětí.
3) Bez skutečných důvodů opět očerňujete jméno dlouholeté a oblíbené trenérky strančických dětí Ing. Olgy Kudrnové a
dalších funkcionářů tenisového oddílu. Také je tato Vaše odpověď zatím jediným zveřejněným dokumentem z celé
kauzy. Proč výbor TJ nezveřejní všechna rozhodnutí a doporučení nadřízených orgánů, ve kterých jsou důvody výboru
TJ k vyloučení funkcionářů oddílu zhodnoceny jako neopodstatněné a jednání výboru TJ jako nemorální? Proč
nezveřejní Petici občanů na podporu vylučovaných členů? Proč nezveřejní názory většiny tenisového oddílu z oficiální
Stížnosti na činnost výboru TJ, nebo v Návrhu na prošetření valné hromady TJ? Vedení TJ také nezveřejnilo nic o tom, že
O. Kudrnová se věnovala více než 50 dětem, s některými hraje už 10 let a svou činností přinesla oddílu hodně peněz vč.
dotace 150 tisíc na nové oplocení. Ani pod vedením pana Bočka nezarostly kurty trávou. Naopak byly dobře udržované a
pokladna se plnila za účelem plánované rekonstrukce.
4) Zrušení funkčního tenisového oddílu nebylo jen nedílným opatřením ke konsolidaci financí TJ, jak píšete. Byl to
především další (i podle názoru nadřízených orgánů neoprávněný) pokus o prosazení vůle menšiny proti většině. Od
roku 1991 funguje Tenisový oddíl TJ Sokol Strančice. Nově se ale vyskytuje termín Oddíl rekreačního tenisu, do jehož
vedení byl výborem TJ jmenován J. Šindelář. Závodní hráči a 4 závodní družstva budou žádat vedoucího rekreačního
tenisu o povolení k provozování výkonnostního sportu?
5) O všech rozhodnutích a doporučeních nadřízených orgánů byl výbor TJ informován, nebo je obdržel ve stejnou dobu
(nebo dříve) jako všichni ostatní dotčení členové TJ. Tvrdit cokoli jiného je lež.
6) Tenisové kurty nebyly zrekonstruovány z peněz TJ, jak píšete. Byly zrekonstruovány z peněz, které si naspořil tenisový
oddíl z příspěvků, darů, hospodářské činnosti členů... a se kterými měl právo podle předpisů ČOS samostatně
hospodařit. Ostatní členové TJ a jiných oddílů se na rekonstrukci nijak finančně nepodíleli. To, že výbor TJ tenisovému
oddílu peníze proti jeho vůli sebral a rekonstrukci kurtů udělal podle svého a v rozporu s projektem schváleným
oddílem, není podle názoru většiny oddílu věc ke chlubení.
7) Píšete, že funkcionáři výboru TJ jsou tenisté. Nebyli ale do výboru TJ delegování oddílem a neodráží jeho vůli.
8) Píšete také zcela evidentní lež týkající se téměř neomezených možností hry dětí a rodičů na kurtech. Zásadní omezení
je v nové taktice přidělování klíčů od kurtů. Podle webových stránek TJ nárok na klíče od kurtů mají pouze hrající
členové oddílu starší 18 let a celoroční hosté. Protože tedy rodiče dětí klíče nedostanou, pak mohou děti a mládež do 18
let na kurty jen 3x v týdnu ve vymezených hodinách 15:00-17:30 pod vedením J. Šindeláře a M. Špačkové. Na prosbu O.
Kudrnové o rezervaci tréninkových hodin pro přípravku fungující 3 roky a družstvo dorostu fungující už 10 let, kterou
napsala opakovaně jménem rodičů dětí, neodpověděl výbor TJ vůbec. Jak a kdy se na kurty dostanou děti v doprovodu
rodičů, když ti nedostanou klíče, je záhadou.
9) Lež je také možnost individuálních komerčních tréninků dětí. Po dva roky u nás vedla individuální tréninky trenérka a
členka tenisového oddílu Hanka Kletečková a vytvořila 2 závodní družstva mladších a starších žáků. Na základě
doložitelného osobního jednání musí z „kapacitních důvodů“ strančické děti jezdit za individuálními tréninky jinam. A
to přesto, že tyto tréninky přispívaly nemalým dílem do rozpočtu oddílu a že kurty po rekonstrukci zejí prázdnotou.
Jako rodiče tenisových dětí znovu žádáme výbor TJ, aby naše děti mohly trénovat s tím, koho mají rády a kdo je ke sportu
přivedl. Abychom i my rodiče mohli jako dřív organizovat dětem vzájemné sparingy i mimo vyhrazené hodiny pro mládež,
protože v tyto hodiny jsme v zaměstnání. Přáli bychom si, aby kauza vylučování zasloužilých členů oddílu skončila
alespoň omluvou. I na tom nám záleží, protože zvůle a pomluvy jsou v malé obci potenciálním problémem každého z nás.
Nespokojení rodiče a dorost

