
 

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

Nepřítomni: T. Čejchan 

Hosté: T. Nosek, J. Diblík 

 

Program 

1. Kooptace T. Noska do v. v. tenisového oddílu 

2. Informace o valné hromadě TJ 

3. Informace o komunálních volbách a straně Pro sport a zdraví 

4. Informace o sponzorství v r. 2018 + umístění bannerů 

5. 60. výročí tenisového oddílu 

6. E-mailová adresa tenis@tjck.cz 

7. Nosítka pro zraněnou osobu 

8. Ukazatele ve městě 

9. Oddělení kurtů blíže zahradnictví sítí 

10. Tenisové odpoledne města a firem  

11. Totem pro sponzory 

12. Přečíslování kurtů 

13. Využití průmyslového vysavače na kaluže 

14. Kačírek k plotu u fotbalového hřiště 

15. Tlak v hadicích 

16. Plachta na plotě dělícím kurty 

17. Ostatní 

Závěry 

1. Kooptace T. Noska do v. v. tenisového oddílu 

Do v. v. TO TJ byl kooptován JUDr. Tomáš Nosek jako náhrada za Tomáše Čejchana, který 

z funkce kvůli své vytíženosti a zdravotnímu stavu odstoupil.  

 

2. Informace o valné hromadě TJ 

Předseda TO TJ informoval členy v. v. o valné hromadě, která se uskuteční v pátek 8. června 

od 18 hod. v restauraci Divadlo. Hlavními body budou odsouhlasení hospodaření za uplynulý 

rok, změna stanov TJ a komunální volby. Tenisový oddíl zajistí na valnou hromadu 7 delegátů. 

 

3. Informace o komunálních volbách a straně Pro sport a zdraví 
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Předseda TO TJ informoval v. v. o opětovné kandidatuře sportovců pod hlavičkou strany 

celorepublivé působnosti Pro sport a zdraví a zároveň informoval o možnosti kandidatury 

členů tenisového oddílu. Nikdo z v. v. neprojevil zájem o kandidaturu. 

 

4. Informace o sponzorství v r. 2018 + umístění bannerů 

Předseda TO TJ informoval v. v. o sponzorství: Saar Gummi Czech 30000 Kč + 12000 Kč 

mikrosponzoring (za 4 permanentky, banner), Kasper 10000 Kč (banner), Wikov do 6000 Kč  

(přesná částka a podmínka udělení daru bude zjištěna).  

 

5. 60. výročí tenisového oddílu 

K 60. výročí TO uspořádá v. v. vzpomínkový večer pro současné a bývalé členy. Seznam vč. 

kontaktů zajistí R. Brát, V. Gerhardt, T. Nosek. 

Zodpovídá: R. Brát, V. Gerhardt, T. Nosek 

 

6. E-mailová adresa tenis@tjck.cz 

V. v. souhlasí se zřízením kontaktní e-mailové adresy tenis@tjck.cz, která nahradí 

v současnosti užívanou soukromou adresu předsedy oddílu. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

7. Nosítka pro zraněnou osobu 

V. v. zajistí z armádního výprodeje, popř. od hasičů nosítka pro případ zranění. Nosítka budou 

umístěna ve skladu klubovny. 

Zodpovídá: T. Kábrt, V. Gerhardt 

 

8. Ukazatele ve městě 

Vzhledem k obtížné orientaci družstev přijíždějících do našeho areálu vyjedná předseda 

oddílu na MěÚ možnost umístění ukazatelů do areálu v centru města a na důležitých 

příjezdových křižovatkách. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

9. Oddělení kurtů blíže zahradnictví sítí 

V. v. odsouhlasil oddělení kurtů blíže městskému zahradnictví sítěmi pro lepší komfort hráčů 

hrajících vedle trénovaných dětí. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

10. Tenisové odpoledne města a firem  

Předseda oddílu informoval v. v. a správce o odpoledni se zástupci města a sponzorů. 

Uskuteční se 26. 6. 2018 v tenisovém areálu a místní klubovně. 

Program: Od 14 hod. půlhodina s trenérem, od 14.30 hod. tenisový turnaj pro zájemce + 

možnost zahrát si mimo soutěž, od 18 hod. prezentace investic ve městě, investiční výhled, 

diskuse nad stavem a rozvojem podnikatelského prostředí města. Náročnost: 3–4 kurty. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

11. Totem pro sponzory 

mailto:tenis@tjck.cz
mailto:tenis@tjck.cz


Namísto totemu pro sponzory v. v. odsouhlasil vytvoření cedule s logy sponzorů, která bude 

každoročně vyměňována. Tisk zajistí zdarma firma Protec. 

Zodpovídá: J. Kult 

 

12. Přečíslování kurtů 

V. v. odsouhlasil poměrem 5:2 přečíslování kurtů do stavu před změnou číslování. 

Zodpovídá: J. Diblík 

 

13. Využití průmyslového vysavače na kaluže 

V. v. se shodl, že ve vhodný den vyzkouší na kaluže, které na dvorcích zbývají po dešti, 

průmyslový vysavač, který zapůjčí Jiří Kult. 

Zodpovídá: J. Kult 

 

14. Kačírek k plotu u fotbalového hřiště 

V. v. odsouhasil návrh správce k umístění kačírku před plot u branky na fotbalové hřiště. 

Zodpovídá: J. Diblík 

 

15. Tlak v hadicích 

V. v. prodiskutoval možnosti zvýšení tlaku vody v hadicích a zvolil následující postup. 1) 

Konzultace s pracovníky firmy, která závlahu zařizovala. 2) Kontaktování dalších odborníků. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

16. Plachta na plotě dělícím kurty 

V. v. se po zjištění ceny stínících textilií (3–5 tis. Kč) rozhodl ponechat na plotě stávající 

plachtu s logem Tecnifibre. 

 

17. Ostatní 

R. Brát vznesl námitku k nedotaženosti některých úkolů v. v., konkrétně nabídky zboží v nově 

instalované skříni a koupi reproduktoru. Předseda TO TJ slíbil nápravu. R. Brát po dodání 

zboží značky Tecnifibre domluví nabídku zboží firmy Adidas. 

Zodpovídá: T. Kábrt, R. Brát 

 

Správce areálu vznesl námitky k chování některých návštěvníků, a to jak v klubovně, tak v 

areálu. V. v. správce ujistil, že klubovna by měla sloužit především k regeneraci po hře, nikoliv 

k volnému docházení za konzumací zdejšího sortimentu a dal mu povolení takové osoby 

vykázat s areálu, a to ve shodě s provozním řádem. V případě neukázněnosti hráčů dal v. v. 

správci pokyn k upozorňování takových hráčů na prohřešky vůči provoznímu řádu, se všemi 

důsledky těchto provinilců. 

 

J. Kult navrhl umístit na web oddílu GPS souřadnice pro využití navigací. V. v. souhlasil.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

J. Kult navrhl nabídnout k prodeji klubové tričko. V. v. s návrhem souhlasil. 

Zodpovídá: T. Kábrt, J. Kult 


