
 

Přítomni: R. Brát, M. Celba, V. Gerhardt, T. Kábrt, L. Vejrek 

Nepřítomni: T. Čejchan, J. Kult 

 

Program 

1. Informace o blížící se valné hromadě TJ Červený Kostelec, z. s. 

2. Informace o průběhu sezony 

3. Projednání možností správcovství na rok 2018 

4. Výběr loga tenisového oddílu 

5. Informace o mikrosponzoringu Saar Gummi Czech od Josefa Huneše  

6. Projednání možnosti uspořádání dětské volejbalové akce na tenisových kurtech 

7. Projednání možnosti pojmenovat kurty po osobnostech spjatých s tenisovým oddílem 

8. Instalace posilovacích prvků v prostoru za kabinami 

9. Informace o průběhu výměny kamer 

10. Informace o průběhu přípravy výsadby v prostoru před šatnami a odstranění pařezů po tůjích 

11. Zaplacení digitálního převodu nejstaršího videozáznamu na tenisových kurtech od p. Zajíčka 

12. Vyúčtování 1. memoriálu Milana Wolfa 

13. Projednání kalkulace na pohybová čidla v zázemí 

14. Projednání nákupu baterie s ohřívačem vody 

15. Projednání možnosti motivovat členy oddílu ke shánění spozorů vrácením destiny ze sehnané 

částky 

16. Ostatní 

Závěry 

1. Informace o blížící se valné hromadě TJ Červený Kostelec, z. s. 

Předseda oddílu informoval přítomné o blížící se valné hromadě TJ Červený Kostelec, z. s. Za 

člena v. v. byl potvrzen J. Kult, R. Brát bude náhradníkem do v. v. TJ. Do kontrolní komise 

tenis nominuje T. Noska. 

 

2. Informace o průběhu sezony 

Správce areálu informoval v. v. o průběhu sezony a o dokumentech, které kompletoval po 

jejím konci. V. v. vyjádřil velkou spokojenost nad prací správce po celou sezonu. 

 

3. Projednání možností správcovství na rok 2018 



Správce areálu p. Diblík oznámil v. v., že v současném rozsahu nemůže dále vykonávat svou 

funkci a nabídl způsoby řešení. V. v. se shodl, že bude nejjednoduší přenést zodpovědnost za 

úklid zázemí (časově nejnáročnější úkol) dalšímu člověku. P. Diblík si nechává lhůtu na 

rozmyšlenou do konce r. 2017. 

 

4. Výběr loga tenisového oddílu 

V. v. se jednohlasně shodl na podobě loga tenisového oddílu zpracované Martinem Kábrtem. 

Pochybnosti vyjádřil pouze nad použitím modré barvy. O dalších barevných návrzích bude 

informovat T. Kábrt formou e-mailu v následujících týdnech. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

5. Informace o mikrosponzoringu Saar Gummi Czech od Josefa Huneše  

Předseda oddílu informoval v. v. o mikrosponzoringu fy Saar Gummi Czech, který zajistil pro 

oddíl J. Huneš. 

 

6. Projednání možnosti uspořádání dětské volejbalové akce na tenisových kurtech 

V. v. nesouhlasí s červnovým konáním dětské volejbalové akce na tenisových kurtech, a to 

z důvodu velkého množství dětí, obavy o snížení kvality kurtů a nevhodného termínu. 

 

7. Projednání možnosti pojmenovat kurty po osobnostech spjatých s tenisovým oddílem 

V. v. odložil tuto možnost na neurčito. 

 

8. Instalace posilovacích prvků v prostoru za kabinami 

V. v. projednal návrh jednoho ze členů přidat do plánovaných dětských prvků za kabinami 

také prvky posilovací. S návrhem v. v. souhlasí, pokud budou prvky instalovány sponzorsky, 

popř. cenově jinak výhodně. 

 

9. Informace o průběhu výměny kamer 

V. v. byl informován předsedou o blížící se výměně kamer, kterou uskuteční firma Josi. 

 

10. Informace o průběhu přípravy výsadby v prostoru před šatnami a odstranění pařezů po tůjích 

Předseda oddílu informoval v. v. o průběhu přípravy prostoru před šatnami, která je 

nezbytná pro jarní výsadbu rostlin, a o průběhu vylámání pařezů. Obé zajistí Tomáš Brejcha. 

Hlínu a pařezy odvezou pracovníci OMH MěÚ Červený Kostelec. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

11. Zaplacení digitálního převodu nejstaršího videozáznamu na tenisových kurtech od p. Zajíčka 

V. v. se shodl, že oddíl zaplatí digitalizaci dodaného 9mm pásku. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

12. Vyúčtování 1. memoriálu Milana Wolfa 

T. Kábrt v. v. informoval o průběhu a vyúčtování 1. memoriálu Milana Wolfa. 

  

13. Projednání kalkulace na pohybová čidla v zázemí 

V. v. se rozhodl, že zaplatí a nechá zprovoznit 2 pohybová čidla na světla v zázemí, a to ještě 

na podzim. 

Zodpovídá: T. Kábrt 



14. Projednání nákupu baterie s ohřívačem vody 

V. v. rozhodl, že zakoupí baterii s ohřívačem vody pro potřeby správce klubovny. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

15. Projednání možnosti motivovat členy oddílu ke shánění spozorů vrácením destiny ze sehnané 

částky 

V. v. souhlasil s návrhem T. Kábrta motivovat členy nabídkou desetinové návratnosti zajištěné 

sponzorské částky pro oddíl. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

16. Ostatní 

R. Brát vznesl připomínku k neaktuálnosti vývěsky na autobusovém nádraží a nedostatečné 

informovanosti na webových stránkách tenisového oddílu. Informovanost zajistí T. Kábrt 

prostřednictvím nabídky odpracování brigádnických hodin pro dorostonce. 

 

Správce areálu navrhl nabídku na půjčení ohraných raket pro rekreační hráče. V. v. souhlasil a 

rakety zajistí. Zodpovídá: T. Kábrt. 

 

Správce areálu navrhl úpravu provozního řádu – nečlenové při absenci správce či předsedy 

oddílu nesmí vstoupiit na kurt bez dovolení. V. v. souhlasil. O této změně bude infomováno i 

u vstupu na kurt. Zodpovídá: T. Kábrt. 

 

Výběr členských příspěvků proběhne dle návrhu správce areálu a souhlasu v. v. v příštím roce 

před prvním vstupem na kurty. 

 

Před jarními brigádami zajistí v. v. nový tlouk a železná síta. Zodpovídá L. Vejrek. 

 

Před jarními brigádami zajistí v. v. elektrické nůžky. Zodpovídá T. Kábrt. 

 

V zimní přestávce bude na návrh T. Kábrta oddělena dětská schůze před schůzí členskou.  

 

Zodpovídá: T. Kábrt, L. Vejrek 

 

Zapsal: T. Kábrt 


