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v odpovědl rra Vá§ d*pis ee d** }3,§.3úl§, Vánr sd&|uii. že dne 3§.S.íS19 pr*b*,hlá Vll tpelečností
řÉFtl§ Vft§e\i§, §"r.a.o které *p láltupce Tfi ílrn, l"s" rrerúťastni[- coř byln Éepryé od raloiení
sp*leťnCIsti v roce X$S?.

tla tĚto VH }tt* mtlhti přednést své p,dnětnÉ, .,Sr§anizačni opatřerli" a v:rrért daraly, jalt a oblasti
eksnomirké tak organiaační"

Mohu Vás uberpečit. ie úč*Ťnína§í ry*ltčnů§ťiTéňis Vr§aua, s.r.*,, pí ůpavlká ýaÉe p*d*ěty
ko*eultova|a s daňcvou poradkyní a ta je !fi/hsdn§tilě iaká neadůlr*dnĚné,

Dá|e Vát rhciu pť*d*tihu uporornit. áe pfihi VH sp_ní*čnocti TĚt{l§ §§§Av& *,r.o., prab,éhne v srvní
po|ovinÉ rgku 2*2fi, jak n§rrr ukládá naše spole€*n*k+i gnlouva" Fileťnusím §e snad anirrníňovat. Ěe

b*S*te jak* vldy Pádn§ ptlrváni"

V tÉt* stuťi*lgsti Vás lasltavé žádént, v rájmu k**ltrtrktivnrhc i*dnéni VFl společn*sti TĚlťl§ VRŠAVA
s,f ,ó.. ů detegování furrdqvaného rástupc* T{ 3íin, l,§., a n€ iako na VH na§i rpcleč*osti dn*
11.4.?§l§, kdy Va§i ld§tupfi neby}i sclropni *dpavědět ns e§eťfientiirni dotary tÝ*.a}ieí rc TK Z§ín, r.s.
v návprnosti na spoiečnrst TEFl}§ VR§A!/Á s.r,c," &ylo vidět, že p*rrovÉ Mgr. }iř{ ffttr*v*ký a Michal
Výmoia se v dané prob}emotiee ťitpťa§tř neori*ntuji"

Př*kv*puje rrnů ita, ře ani Vy r p*:iee r*en§inovéh* spoleůnika nejste sivědgrn, ře nemůžete

,,tiltclovat* ipdnaťele . kt*ný j* přitcm vét§irravrirn vlastníkegn spelečn*ati.
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"i Jako jednateii *po}ečnoxti T§ř{i5 vB§§vA *.r.a". j* rn*u r*konncu pwin*o:tÍ}§dfiát s péčí řédn*ho

tlospodáře o n*§ spElečrrli majetet, *d rnhu l,S?. kdy byl* sřgtečne*t ralol*na re tBk §fiu§t§v§ě

děj*, Frotn v s*r*čagrté době pro Vaši infarmaci pdnikÉnr viechny kroky k pro§*třcní qisiavbť a
př§§§ru naíuk*v*eí řlaly, která byla nrybudnvána v tětné blirkosti naší spoíečrrotti. K tcm§t6 rařírení,
přes *p§tovnd dotary {§H řlín, r,*,, Teni*o*.i klub řlírr, r.§., a §tátutárni mĚgto Zlřnl ge nikd* nehl$li,

Tst§ neidefitiťilEpvaná rtavba je součásti šetřeni škední událgsti re dne 3.§.2SXS" kt*rou ře§i

pgjiiťovna ttoop*rativa a.s.. Ji*tá chápete, ř* nernůžerne t8lef6ťtt iakýkgli psdnik§ř€lsk,i *r*bjekt

s nejasným $la§tniťtviířt v na**m sousedstvi,

T*k lak jrcu v r:raši spnlečrr&sti Tenis Vríava §.r"ů, tran§parentní rnajetkorré pgmérv {M6r, Milan Kal**

§ř*6 t TK Eíín, r.s. ésg6}, sml*uvy o pronájmu poremků, §pCItřeba ue§k*rýefr er'ergií, tak toto rnusÍ být

ň*pr*§t§ jasné od roku řfilT u téhÉt§ lak uvárdim, ngldentifikcvaného rařiaenÍ,

Eávěrem Vás chci upceornit tt* t*, tot samorřejmě dcbře vite, že od *ahájení pr*vo*u naĚi

spa}*člrosti Teni* Vr§ava §.r.s, v rtce 1997 až do roku 301É raji§ťovalT{ řtín r.r, berpfatné rrvuÍivání

dv*rců v ro;sahu mínirnátnĚ Sů hracíeh hodin týdn* prn r*v*drti hréče, hlavn* l řad rnláďeĚ*.

iako nr bývatého d|c*hgleréh* funkcianáře a předxdu &tubu ge ná ráB8 hráči, a hlar*nÉ lodiČe

mládeie rbraci. proť tomu nenr v na§isoučasn* době a musi tyto n*klady hradit v nesrovn*telných

podrr,:ínki*ch_

ťrfevirn, lestli w dráíte h*cla: ,,TĚřko na cvičišti-lehko v b,oji*', ale v kaid*m přťpedÉ tyto důvody *dě|te

hlavn§ rodičům mlád že, n*boť já na ně neumím ani n*mát* rnandát gdp.trvidat"
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Mgr. Milan Kalus *r4 tL .--'-. 
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j*dngt*l §pol€čn§§tiT€N§ VflŠAVA 5.r.o. -*-)

},la v§domí

* &|cis Mán&, ndbnrný poradce
* Jargslav Kotala, ředittl §H llin, r,s,

r §p§rtevni korn}se §tatutárníhn fŤtě§te zfín
* |n&. §tani*iav íÉgtěra
r Marek ííraie
t Michařjufen*
g MUDr. Tcrná§ Frutenovský
r KarclMikul,*e
r Bronislav landa
t MU§r. jiří§třelet


