
ZÁPIS Z VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE TENISOVÉHO ODDÍLU TJ ČERVENÝ KOSTELEC 

konané 8. 4. 2017 v 19 hod. v restauraci Divadlo 
 
Přítomni:     členové oddílu dle prezenční listiny (k nahlédnutí u nového předsedy oddílu) 
   členové v. v. 
 
  
Program:  1. Úvod 
   2. Navržení nového v. v. 
   3. Shrnutí uplynulé sezony 
   4. Výčet výsledků mládežnických soutěží 
   5. Oceňování nejlepších hráčů tenisového oddílu 
   6. Informace o novém zázemí 
   7. Organizační změny v nové sezoně 
   8. Odvolání starého v. v. + volba nového v. v.  
   9. Diskuze 
   10. Závěr 
 
 
1. Úvod 
Předseda tenisového oddílu TJ Červený Kostelec (dále TO TJ) Tomáš Čejchan uvítal všechny 
přítomné. Dle prezenční listiny bylo přítomno 34 členů oddílu starších 18 let (potvrzeno sečtením 
hlasů formou zvednuté ruky – sčítal předseda oddílu), což byla nadpoloviční většina dospělých 
členů oddílu (srovnáno dle počtu členů v r. 2015 – 66) . Členská schůze TO TJ byla tedy 
usnášeníschopná.   
 
2. Navržení nového v. v. 
Předseda TO TJ poděkoval odstupujícím členům v. v. a navrhl nové složení: 
Richard Brát, Miroslav Celba, Tomáš Čejchan, Vladimír Gerhardt, Tomáš Kábrt, Jiří Kult, Luboš 
Vejrek. Bylo oznámeno, že hlasování proběhne na konci schůze. Do té doby bylo možno doplnit 
k seznamu další kandidáty. Bylo oznámeno, že o předsedovi oddílu bude následně hlasovat v. v. na 
prvním jednání. 
 
3. Shrnutí uplynulé sezony 
Předseda TO TJ vyzdvihl výsledky soutěží družstev, která se umístila na předních příčkách svých 
soutěží. Zároveň zmínil také výstavbu nového zázemí. 
 
Dospělí – 4. místo v krajském přeboru. Jako novácčci se v této kvalitní soutěži udrželi i pro 
následující sezonu.  
Veteráni A – 3. místo ve východočeském přeboru, nejvyšší oblastní soutěži družstev. 
Veteráni B – střed tabulky okresního přeboru nad 55 let. 
 
4. Výčet výsledků mládežnických soutěží 
Tomáš Kábrt přednesl výčet výsledků mládežnických soutěží. 
 

Vítězství ku porážkám: 21:4 
 
Dorost – 1. místo v krajské soutěži. Po 3 letech plných 2. a 3. míst zasloužený postup do krajského 
přeboru.  



Starší žáci – 1. místo v krajské soutěži, a tedy postup do krajského přeboru.  
Mladší žáci – 3. místo v krajském přeboru = obhajoba loňského bronzu.  
Babytenis (8–9 let) – 3.–4. místo v kraji. Našim nejmenším borcům a borkyním uniklo 
východočeské finále, a tedy boj s nejlepšími dvěma týmy Pardubického kraje o postup na 
mistrovství ČR, o dva gemy.  
 
5. Oceňování nejlepších hráčů tenisového oddílu 
V. v. ocenil plaketami tyto hráče:  
 
Nejlepší hráč oddílu: Jan Gerhardt 
Nejlepší mladá tenistka: Veronika Turková 
Nejlepší mladý tenista: Adam Vejrek 
Nejlepší malý tenista: Jonáš Bílý 
Nejlepší družstvo tenisové školy: Družstvo dorostu, 1. místo v krajské soutěži (Martin Borůvka, 
Adam Šesler, Zbyšek Klimeš, Petr Kovář, Jakub Nosek, Jan Šindelář, Jakub Havrda, Eliška Kuldová, 
Veronika Turková) 
 
6. Informace o novém zázemí 
Tomáš Kábrt seznámil přítomné členy oddílu se základními informacemi o novém zázemí vč. 
celkové ceny, průběhu výstavby a termínu kolaudace a pozval všechny na Den otevřených dveří 
v zázemí, který byl naplánován na 21. dubna od 15 do 18 hod.   
 
7.  Organizační změny v nové sezoně 
V. v. seznámil členy TO TJ s novým správcem areálu Janem Diblíkem, zamýšleným systémem 
rezervací, zvýšením členských příspěvků a dalšími novinkami chystanými na novou sezonu. 
  
8.  Odvolání starého v. v. + volba nového v. v. 
Počtem hlasů 24 pro byl odvolán v. v. ve složení: Bezděk Jaroslav, Čejchan Tomáš, Domáň Luboš, 
Gerhardt Vladimír, Kábrt Tomáš, Madarasová Kateřina, Šesler Leoš. 
 
Během členské schůze nebyli do v. v. nahlášeni žádní noví kandidáti, a tak bylo hlasováno o v. v. 
v původně navrhovaném složení. 
 
Počtem hlasů 24 pro byl zvolen v. v. ve složení: Brát Richard, Celba Miroslav, Čejchan Tomáš, 
Gerhardt Vladimír, Kábrt Tomáš, Kult Jiří, Vejrek Luboš. 
 
9. Diskuze 
Někteří z přítomných členů oddílu se ohradili proti absenci přehledu hospodaření oddílu za minulý 
rok. Členové v. v. přislíbili konání druhé členské schůze, na které bude hospodaření oddílu 
přiblíženo.  
 

Usnesení členské schůze tenisového oddílu  
TJ Červený Kostelec konané 8. 4. 2017 v 19 hod. 

 
Volební členská schůze: 
 
1. odvolává členy výkonného výboru: 
Bezděk Jaroslav, Čejchan Tomáš, Domáň Luboš, Gerhardt Vladimír, Kábrt Tomáš, Madarasová 
Kateřina, Šesler Leoš. 



Hlasování:  pro     24     proti     0     zdrželo se     10     schváleno 
 
2.  volí členy nového výkonného výboru: 
2.1 Brát Richard, Celba Miroslav, Čejchan Tomáš, Gerhardt Vladimír, Kábrt Tomáš, Kult Jiří, Vejrek 
Luboš. 
Hlasování: pro     24     proti     0     zdrželo se     10     schváleno 
 

Zapsal: Tomáš Kábrt 
 


