
 

Přítomni: M. Celba, V. Gerhardt, T. Kábrt, L. Vejrek, J. Kult 

Nepřítomni: T. Čejchan, R. Brát 

Hosté: V. Beneš, J. Diblík 

 

Program 

1. Informace o situaci v TJ Červený Kostelec, z. s.  

2. Správce tenisového areálu 

3. Výběr příspěvků 

4. Výroční členská schůze 

5. Kalendář tenisových akcí na rok 2018 

6. Zastínění terasy tenisového zázemí 

7. Plán úprav v tenisovém areálu v r. 2018 

8. Informace o záměru koupě týmových triček 

9. Sponzorské smlouvy 

10. Nákupy 

11. 60. sezona oddílu 

12. Informace o přepisu elektřiny 

13. Informace o reklamaci TV 

14. Tomáš Čejchan a výkonný výbor 

15. Ostatní 

Závěry 

1. Informace o situaci v TJ Červený Kostelec, z. s.  

Předseda TJ Vladimír Beneš informoval v. v. o své historii v TJ, o odchodu volejbalového 

oddílu, výměně účetní a předání účetnictví a dalších krocích TJ Červený Kostelec, z. s. Zároveň 

informoval, že žádosti o dotace na město Červený Kostelec a na Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy byly za TJ podány v termínu, stejně jako vyúčtování městských dotací 

za rok 2017. 

 

2. Správce tenisového areálu 

T. Kábrt informoval o setrvání J. Diblíka ve funkci správce areálu a klubovny pro rok 2018. 

Zároveň přislíbil zajištění brigád na úklid šaten dle zápisu z minulého jednání v. v.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

 



3. Výběr příspěvků 

V. v. se shodl na nutnosti vybrat členské příspěvky před prvním hraním od všech hráčů.  

Zodpovídá: J. Diblík 

4. Výroční členská schůze 

Výroční členská schůze se uskuteční v sobotu 24. března v salonku restaurace Divadlo. 

Pozvání osob starších 14 let platí.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

5. Kalendář tenisových akcí na rok 2018 

T. Kábrt seznámil v. v. s termíny soutěžních i tradičních turnajů a dětského soustředění. 

Kalendář v příloze.  

 

6. Zastínění terasy tenisového zázemí 

V. v. porovnal kalkulace na různé způsoby zastínění terasy a vybral variantu slunečníků 

navržených architektem zázemí (tedy krémově bílých, viz příloha) od firmy Primátor. 

Zodpovídá: T. Nosek 

7. Plán úprav v tenisovém areálu v r. 2018 

V. v. odsouhlasil plán úprav tenisového areálu v r. 2018. Seznam úprav v příloze. O volbě 

vhodné tiskárny rozhodne v. v. na dalším jednání. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

8. Informace o záměru koupě týmových triček 

T. Kábrt navrhl v. v., že použije 5000 Kč, které má oddíl díky padesátiticovému obratu u fy Pro 

Kennex, na objednání dresů pro družstvo dospělých A. Pro děti navrh J. Kult některé 

z levných sportovních triček ze sortimentu nabízeného firmou Protec. V. v. tuto možnost 

podpořil. 

Zodpovídá: T. Kábrt a J. Kult 

9. Sponzorské smlouvy 

J. Kult upozornil na potřebu zajištění smluv pro potencionální sponzory a vytvoření balíčků, 

které bychom mohli firmám nabídnout. V. v. s návrhem souhlasil. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

10. Nákupy 

T. Kábrt informoval o plánovaném nákupu el. nůžek, ohřevné baterie, benzinu a oleje do 

sekačky, barev a zajištění regálu do dílny. 

Zodpovídá: J. Diblík 

11. 60. sezona oddílu 

Členové v. v. přinesou návrhy na způsob oslavení letošní 60. sezony oddílu na další jednání. 

Zodpovídají: členové v. v.  

12. Informace o přepisu elektřiny 

T. Kábrt informoval v. v. o přepisu elektřiny z města pod TJ k 27. 1. 2018. 

 

13. Informace o reklamaci TV 

M. Celba informoval o podání reklamace TV. Firma Okay má 30 dnů na vyjádření. 

 

14. Tomáš Čejchan a výkonný výbor 



Vzhledem k absenci Tomáše Čejchana na všech jednáních v. v. navrhl v. v. Tomáše Čejchana 

na výroční členské schůzi nahradit Tomášem Noskem, který je členem kontrolní komise TJ 

Červený Kostelec, z. s., v případě, že nezačne na jednání v. v. docházet.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

15. Ostatní 

T. Kábrt informoval v. v. o udržení starších žáků v krajském přeboru. Rozhodlo o tom, že 

Lázně Bělohrad tuto kategorii na letošní rok nepřihlásily. 

 

T. Kábrt informoval v. v. o odmítnutí nabídky p. Makrlíka na výměnu soutěží pod Českým 

tenisovým svazem za blíže nespecifikovanou soutěž pod blíže nespecifikovanou tenisovou 

asociací v jeho režii, díky které by některé naše kategorie mohly hrát např. s Náchodem nebo 

Mariánskými Lázněmi.  

 

J. Diblík oznámil, že v době tenisového soustředění si vezme týdenní dovolenou. 

 

J. Diblík informoval v. v., že přední webkamera na zázemí je již v provozu. Adresa s pokyny 

bude na webu oddílu zveřejněna během zimního období. Zodpovídá: T. Kábrt 

 

J. Diblík informoval o záměru umístění koule místo kliky na dveře s šatnami. V. v. souhlasil. 

 

V. v. se dohodl, že na prázdné stěne vedle dveří k toaletám bude viset velká koláž se starými 

fotografiemi. Zodpovídá: T. Kábrt 

 

Zapsal T. Kábrt 

 

  



so 7. čvc 2018 

Červený Kostelec Open – turnaj mužů a žen 

ne 8. čvc 2018 

Červený Kostelec Open – turnaj mužů a žen 

so 28. čvc 2018 

 Pouťový turnaj ve dvouhrách 

po 6. srp 2018 

Soustředění 

út 7. srp 2018 

Soustředění 

st 8. srp 2018 

Soustředění 

čt 9. srp 2018 

Soustředění 

pá 10. srp 2018 

Soustředění 

so 18. srp 2018 

Turnaj dorostenek 

ne 19. srp 2018 

Turnaj dorostenek 

so 25. srp 2018 

Babytenisový turnaj 

ne 2. zář 2018 

Rozloučení s prázdninami? 

so 8. zář 2018 

Turnaj starších žáků a žákyň 

ne 9. zář 2018 

Turnaj starších žáků a žákyň 

so 15. zář 2018 

Turnaj mladších žáků 

ne 16. zář 2018 

Turnaj mladších žáků 

so 29. zář 2018 

2. memoriál Milana Wolfa 

 

  



Dobrý den, 

zdravím vás v roce 2018 a přeji vám v něm mnoho zdraví, radosti a samozřejmě též sportovních 

úspěchů (to pochopitelně celému oddílu!). 

Jsem rád, že je stavba plně funkční a že se ná základě vašich zkušeností podařilo optimálně vyřešit 

provozní schema. 

Odstranění tůjí areál příjemně zpřehlednilo a brzy nikomu chybět nebudou. Proti návrhu výsadby nic 

nemám, toto je věc,která se vždy uzpůsobuje a postupně se hledá na údržbu optimální provedení, 

takže i to bude mít svůj přirozený vývoj. V každém případě dokončení terénních úprav vždy výrazně 

pozdvihne celkový dojem. 

S umístěním loga se počítalo na dřevěnou plochu vedle šaten. Pokud bude velké na plotě může být 

na klubovně menší, ale něco by na ní být mělo, aby se s ním v pozadí mohli sportovci fotit a pak 

snadno identifikovat kde to vlastně hráli (a kde se jim líbilo). 

Zastínění lze řešit buď slunečníky -ideálně v nějaké nenápadné barevnosti (smetanově bílé), pokud by 

byly se sponzorským potiskem, tak pak v obdobném provedení, jaké se požaduje do památkových 

zón měst - většina výrobců je má světlé s jednobarevným potiskem. 

K objektu bych markýzu spíš nekotvil, ale další alternativou je vnější samostojná konstrukce 

http://maron.cz/markyzy-venkovni/samostojne-markyzy/ 

sluneční plachta 

https://www.biano.cz/produkty/stinici-plachty 

která může být v navíjecím provedení 

http://www.bravest.cz/produkty/venkovni-stinici-technika/intrepid.html 

 

Ozvěte se samozřejmě s dalšími dotazy dle potřeby. 

 

s pozdravem 

ing.arch. Pavel Šmelhaus 

  



 

Klubovna 

Velká koláž na prázdnou stěnu 

Nejlepší hráči za rok 2017 

Skříň s tenisovým zbožím 

Polep baru  

Polep dveří od WC 

Nápojový lístek 

Hlavní dveře zvenčí – nálepka 

 

Šatny 

Fotky týmů ve vstupní chodbě 

Vnitřní dveře – značení 

Venkovní dveře – nálepka 

Nástěnka 

 

Areál 

Prostor před šatnami – dle plánu z r. 2017 

Výsadba trávy na trávníku mezi kurty  

Velká plachta s logem na plot 

Logo na pravou část kabin 

Totem se sponzory 

Vítací cedule u vstupu 

Cedule na plotu ve směru od haly 

Stínění terasy  

 


