
 

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

Nepřítomni: T. Čejchan 

Hosté: M. Kábrt 

 

Program 

1. Účast T. Čejchana na jednáních v. v. 

2. Pojištění tenisového zázemí 

3. Zábradlí terasy  

4. Členství hostujících hráčů 

5. Grafický návrh koláže v klubovně 

6. Umístění loga na bar 

7. Řešení stínících plachet na plotech 

8. Řešení reklamní plochy u kurtu č. 1 

9. Výběr členských příspěvků 

10. Parkoviště na asfaltové ploše u veřejné zdi 

11. Oprava prostoru pro uskladnění antuky 

12. Ostatní 

 

 

Závěry 

1. Účast T. Čejchana na jednáních v. v. 

Vzhledem k nulové docházce T. Čejchana na jednání v. v. výbor rozhodl o jeho výměně. Jako 

náhradníka určil JUDr. Tomáše Noska vzhledem k jeho členství v kontrolní komisi TJ Červený 

Kostelec, z. s. Informaci oběma mužům předá předseda oddílu. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

2. Pojištění tenisového zázemí 

V. v. byl seznámen s rozsahem pojištění majetku zajištěné městem Č. Kostelec a rozhodl, že 

další pojištění zázemí není potřeba. 

 

3. Zábradlí terasy 

Předseda oddílu seznámil členy výboru s riziky spojenými s uvažovaným snížením zábradlí, 

které nevyhovuje pohledu na kurty č. 1 a 2. V. v. se nakonec shodl, že úpravy neuskuteční. 

 



4. Členství hostujících hráčů 

V. v. rozhodl, že hostující hráči nemusí platit členské příspěvky. Platit vstupné na kurt musí 

pouze v případě, že jdou hrát či trénovat mimo mistrovská utkání. 

 

5. Grafický návrh koláže v klubovně 

Předseda oddílu předložil ostatním členům v. v. návrh velké nástěnné koláže složené 

z historických fotek vážících se k našemu oddílu. V. v. s návrhem souhlasil a doporučil její tisk 

na hliníkový podklad a zajištění ochrany proti slunečním paprskům.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

6. Umístění loga na bar 

V. v. rozhodl, že na bar umístí pouze logo oddílu, a to ve velikosti blížící se 1 m v průměru. 

Zodpovídá: J. Kult 

 

7. Řešení stínících plachet na plotech 

V. v. se dohodl, že nebude umisťovat plachtu s logem na plot, ale pokusí se zajistit stínící 

tkaninu a zjistí možnost jejího potisku logem oddílu.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

8. Řešení reklamní plochy u kurtu č. 1 

V. v. se domluvil, že nevzhlednou plochu trapézového plechu u kurtu č. 1 využije pro umístění 

reklamních bannerů. Rozhodl o jejich jednotné velikosti (400×100 cm, logo barevné dle 

potřeb sponzora na bílém podkladu). Plachtu zajistí objednavatel. 

 

9. Výběr členských příspěvků 

V. v. rozhodl, že členské příspěvky budou muset být uhrazeny před prvním hraním s tolerancí 

jednoho hraní. Informace bude zveřejněna u vstupu na kurty.  

Zodpovídá: J. Diblík 

10. Parkoviště na asfaltové ploše u veřejné zdi 

V. v. vyjádřil spokojenost s využíváním parkoviště, které bylo vytvořeno z asfaltového 

povrchu u veřejné zdi vedle kurtu č. 6. 

 

11. Oprava prostoru pro uskladnění antuky 

V. v. se dohodl, že opraví stávající rezavějící roh přístřešku s antukou novými trapézovými 

deskami. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

12. Ostatní 

V. v. se rozhodl, že zakoupí přenosný reproduktor boombox pro ozvučení turnajů.  

V. v. se shodl, že nezavede pokladničku za sprosté výrazy. 

V. v. doporučil koupi tří počítadel na síť pro dětská mistrovská utkání.  

V. v. navrhl zajištění pivních podtácků s logem tenisového oddílu. 


