
 

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

Nepřítomni: L. Vejrek 

Hosté: J. Diblík 

Program 

1. Spor TJ a Martiny Mědílkové 

2. Přehled získaných dotací 

3. Požadavek na rekonstrukci parkoviště 

4. Ochranné sítě mezi kurty 

5. Kontaktní e-maily 

6. Nízký tlak vody v areálu 

7. GDPR 

8. Nový městský navigační systém  

9. Vyšisované sloupy kolem zázemí 

10. Reklamní plachty do rekreačních areálu 

11. Kandidátka hnutí Pro Zdraví a Sport 

12. Dohoda o hmotné odpovědnosti 

13. Banner firmy Protec 

14. Informace ze sportovní komise 

15. Banner se sponzory u vchodu 

16. Vzpomínkové setkání 

17. Posunutí Memoriálu Milana Wolfa 

18. Lavičky pro J. Zeleného 

19. Klubové tričko 

20. Doména webových stránek + příprava nového webu oddílu 

21. Ostatní 

Závěry 

1. Spor TJ a Martiny Mědílková 

Předseda oddílu seznámil členy v. v. s průběhem sporu TJ Červený Kostelec a Martinou 

Mědílkovou. O dalším průběhu sporu budou členové v. v. nadále informováni. 

 

2. Přehled získaných dotací 

T. Kábrt seznámil členy v. v. s výší získaných dotací v r. 2018 od těchto subjektů:  

Město Červený Kostelec: 190 000 Kč 

MŠMT: 181 000 Kč (celá TJ 646 000 Kč, rozděleno dle členské základny) 



 

3. Požadavek na rekonstrukci parkoviště 

V. v. souhlasil s návrhem zopakovat návrh městu Červený Kostelec na rekonstrukci parkoviště 

mezi tenisovými kurty a skautskými chatami, a to v rámci každoročního hlášení 

požadovaných oprav (do 20. září).  

Zodpovídá: T. Kábrt 

4. Ochranné sítě mezi kurty 

V. v. souhlasil s předběžnou kalkulací (cca 15 000 Kč) za pořízení dvou ochranných sítí mezi 

kurty 1, 2 a 3. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

5. Kontaktní e-maily 

T. Kábrt informoval v. v. o zřízení oficiálních kontaktních e-mailů tenisového oddílu 

(tenis@tjck.cz, spravce.tenis@tjck.cz), které nahradí dosud používané osobní adresy.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

6. Nízký tlak vody v areálu 

T. Kábrt informoval v. v. o dvou názorech na zvýšení tlaku vody v areálu: 

Firma p. Hanouska: Tlak nelze zvýšit. 

Město Červený Kostelec: Tlak lze zvýšit zakoupením silnějšího čerpadla.  

V. v. rozhodl, že uskuteční schůzku se zástupcem stavební firmy Průmstav a města Červený 

Kostelec, na které situaci objasní.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

7. GDPR 

V. v. byl seznámen s postupem TJ ve věci plnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR): oddíly budou informovány p. L. Jančíkem o dalších krocích. 

 

8. Nový městský navigační systém  

V. v. byl seznámen se záměrem města Č. Kostelec sjednotit navigační cedule v celém městě. 

Ten. oddíl se pokusí zajistit, aby na náměstí, křižovatce u pekárny Geisler a u zahradnictví 

byly instalovány ukazatele do našeho tenisového areálu. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

9. Vyšisované sloupy kolem zázemí 

Předseda oddílu seznámil v. v. s příslibem firmy Průmstav, že sluncem vyšisované sloupy dají 

do původního stavu do konce srpna. 

 

10. Reklamní plachty do rekreačních areálu 

V. v. byl seznámen s průběhem příprav reklamních bannerů určených pro rekreační plochy 

v okolí Č. Kostelce. 

 

11. Kandidátka Pro Zdraví a Sport 

V. v. byl seznámen s kandidátní listinou strany Pro Zdraví a Sport, která se bude ucházet o 

hlasy ve volbách do zastupitelstva Červený Kostelec. 

 

12. Dohoda o hmotné odpovědnosti 
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V. v. rozhodl, že nebude se správcem areálu sepisovat dohodu o hmotné odpovědnosti. 

 

13. Banner firmy Protec 

V. v. se rozhodl, že vyvěsí banner firmy Protec i přesto, že obsahuje fotografii (nebyla 

v technických požadavcích). 

 

14. Informace ze sportovní komise 

T. Kábrt informoval v. v. o požadavku sportovní komise na město Červený Kostelec o zvýšení 

dotací pro sportovní oddíly a o zřízení p. o. Červenokostelecký sport. 

 

15. Banner se sponzory u vchodu 

T. Kábrt informoval v. v. o vyvěšení seznamu sponzorů a podporujících institucí u vchodu do 

areálu.  

 

16. Vzpomínkové setkání 

V. v. rozhodl o uspořádání vzpomínkového setkání při příležitosti 60. výročí oddílu dne 31. 

srpna v 16 hod. v klubovně oddílu. 

 

17. Posunutí Memoriálu Milana Wolfa 

V. v. rozhodl o posunutí 2. memoriálu Milana Wolfa na 22. září 2018. 

 

18. Lavičky pro J. Zeleného 

V. v. daruje dvě lavičky členu oddílu p. Jaroslavu Zelenému pro domácí použití. 

 

19. Klubové tričko 

J. Kult ukázal členům v. v. klubové tričko a navrhl způsob jeho objednání (formulář, na kterém 

si každý zájemce může sestavit natištěné části dle vlastní vůle). V. v. s návrhem souhlasil a 

dohodl se na jednotné ceně 250 Kč. 

Zodpovídá: J. Kult, T. Kábrt 

 

20. Doména webových stránek + příprava nového webu oddílu 

V. v. rozhodl o znění domény nových webových stránek oddílu: www.tenis-ck.cz. Zároveň 

doporučil jejich sestavení formou jednoduchých šablon.  

Zodpovídá: J. Kult, T. Kábrt 

 

21. Ostatní 

T. Kábrt zajistí k půjčení rakety od pí Lancové (jejich majitelce předá 1000 Kč).  

 

J. Diblík seznámil členy v. v. s tím, že od r. 2019 ukončí svou činnost jako správce areálu a 

klubovny. Přislíbil ovšem pomoc s jarní přípravou kurtů. 

 

J. Kult informoval v. v. o umístění nosítek ve skladu tenisového zázemí. 

 

V. v. se dohodl na záměru začít v příštím roce jednat o rekonstrukci kurtů 1–3. 


