
 

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

Nepřítomni: - 

Hosté: V. Borůvka 

Program 

1. Informace o hospodaření oddílu, hospodaření TJ a žádostech o dotacích v nové sezoně 

2. Vývoj kolem situace s nedostatečným tlakem vody 

3. Výběr rekonstruovaných kurtů a volba povrchu 

4. Možnost přívodu plynovodu do areálu 

5. Termín členské schůze 

6. Schválení termínová listina léta 2019 

7. Školení rozhodčích 

8. Odkoupení lednice a mrazáku, trouby a kuchyňského porcelánu od J. Diblíka 

9. Druhá část úpravy zelených ploch v areálu 

10. Stav spolupráce s novým správcem 

11. Ostatní 

Závěry 

1. Informace o hospodaření oddílu, hospodaření TJ a žádostech o dotacích v nové sezoně 

Předseda oddílu sdělil v. v. stav hospodaření oddílu a TJ a informoval o povinnosti TJ odvést 

daň ze zisku. Zároveň informoval, že TJ bude opět žádat o dotace jak MŠMT, tak město 

Červený Kostelec. Spolu s T. Noskem (členem revizní komise TJ) pochválil také práci účetního 

a slíbil rozeslání nového odkazu, na kterém budou průběžně zveřejňovány náklady a výnosy 

oddílu. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

2. Vývoj kolem situace s nedostatečným tlakem vody 

Předseda oddílu informoval v. v. o schůzce s p. J. Hanouskem, které byl přítomen také T. 

Nosek a M. Celba, a o navrženém řešení výměny čerpadla za silnější a výměny elektroventilů 

v zavlažovacím systému. P. J. Hanousek slíbil dodat kalkulaci řešení do 15. 2. Zároveň ale 

zmínil, že není možné vyměnit čerpadlo za silnější z důvodu stavebního řešení přívodových 

hadic a navrhl tandemové zapojení dvou stejně silných čerpadel. Z toho důvodu se v. v. 

dohodl na další osobní schůzce s ním po dodání kalkulace. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

3. Výběr rekonstruovaných kurtů a volba povrchu 

Vzhledem ke kladnému výsledku hospodaření oddílu se v. v. dohodl na přípravě rekonstrukce 

tří kurtů. V. v. se shodl na tom, že nejprve opraví kurty 4–6 (blíže parku A. B. Svojsíka) a jako 



povrch použije klasickou antuku. Nevyloučil ovšem využití jiné technologie specializovaných 

firem, o které se rozhodne po dodání předběžné kalkulace od poptaných firem. Předseda v. 

v. o těchto záměrech bude informovat majitele hřišť město Č. Kostelec a vyjedná formální 

způsob přípravy rekonstrukce kurtů a výběr zpracovatelské firmy. Zároveň požádá město Č. 

Kostelec o spolupráci formou vybagrování kurtů a odvozu odpadového materiálu. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

4. Možnost přívodu plynovodu do areálu 

V. v. projednal možnost přívodu plynovodu do areálu, což je nezbytnou podmínkou pro 

výstavbu nafukovací haly. V. v. nevyloučil možnost výstavby nafukovací haly přes tři kurty. 

Tuto možnost sdělí předseda oddílu projektantovi, který zjistí potřebné informace u 

poskytovatele.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

5. Termín členské schůze 

V. v. rozhodl, že členská schůze se uskuteční v sobotu 16. března od 18 hod. v restauraci 

Divadlo.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

6. Schválení termínové listina léta 2019 

V. v. schválil termínovou listinu letních sportovních akcí v r. 2019 (příloha č. 1). 

 

7. Školení rozhodčích 

V. v. se shodl, že oddíl zaplatí předsedovi oddílu školení rozhodčích lic. B, které vyžaduje pro 

pořádání individuálních turnajů Český tenisový svaz. 

 

8. Odkoupení lednice a mrazáku, trouby a kuchyňského porcelánu od J. Diblíka 

V. v. rozhodl, že odkoupí od J. Diblíka lednici, mrazák, troubu a porcelán dle navrhované 

ceny.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

9. Druhá část úpravy zelených ploch v areálu 

V. v. rozhodl, že uskuteční úpravu zelené plochy před terasou, navrženou v r. 2017 Jitkou 

Ullwerovou, a využije tak nabídku sponzoringu Zahradnictví Trees v Červeném Kostelci. 

Zároveň připomněl nutnost výměny muchovníku (v záruční době), který se na ploše před 

šatnami po výsadbě nechytil. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

10. Stav spolupráce s novým správcem 

Předseda oddílu informoval členy v. v. o sepsání DPP s novým správcem Zdeňkem Hübnerem. 

Kolegům poté ukázal manuál správce, který sepsal spolu s J. Diblíkem, a informoval o tom, že 

J. Diblík souhlasil s pomocí novému správci v případě potřeby. Zároveň požádal V. Borůvku o 

pomoc při jarní přípravě kurtů. Ten s pomocí v rámci svých časových možností souhlasil. 

 

11. Ostatní 

Předseda informoval v. v. o tom, že město Červený Kostelec koupilo oddílu a hřišti na házené 

ochranné sítě dle požadavku (plán: mezi kurty 1, 2 a 3). Požadavek na rekonstrukci parkoviště 

nebyl schválen, tento záměr však bude uveden v připravované studii komplexní rekonstrukce 

parku A. B. Svojsíka. 



 

Předseda oddílu zpracuje pro stávající a nové členy zásady GDPR, které každý z členů při 

zaplacení příspěvku podepíše. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

V. v. se rozhodl, že nepřejmenuje pouťový turnaj na Memoriál Otty Středy.  

 

V. v. se rozhodl, že bude oceňovat jubilanty oddílu na členské schůzi. Předseda pozve na 

členskou schůzi Güntera Círa a předá mu květinu a dárkový balíček k jeho 

pětaosmdesátinám. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

V. v. se rozhodl, že zatím nevyužije možnost instalace modulu, který by umožňoval ovládání 

topných panelů prostřednictvím internetu. 

 

V. v. se rozhodl, že využije nabídku firmy Under Armour a nabídne členům oddílu katalog této 

značky k prohlédnutí a případné koupi zboží za velkoobchodní ceny. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

V. v. určil termín vzpomínkového setkání na 29. června 2019. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

V. v. během února zajistí reklamaci židlí z klubovny. 

Zodpovídá: T. Kábrt a M. Celba 

V. v. rozhodl, že správce a předseda provedou revizi nářadí pro úklid dvorců a v případě 

nutnosti zajistí nové. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

R. Brát vznesl dotaz na formulář, podle kterého by si mohli členové oddílu objednat klubové 

triko. J. Kult slíbil navržení formuláře. 

Zodpovídá: J. Kult 

  



Termíny letních akcí 2019 
 
 
 
6.–7 července 
Červený Kostelec Open – turnaj mužů a žen 
 
So 27. července  
Pouťový turnaj ve dvouhrách 
 
5.–9. srpna  
Tenisové soustředění 
 
24.–25. srpna  
Velký domácí turnaj babytenistů 
 
31. srpna – 1. září  
Turnaj dorostenců a dorostenek 
 
7.–9. září  
Turnaj mladších žáků + žákyň 
 
28. září  
3. memoriál Milana Wolfa 
 

 

 

 

 


