
 
 
 

ZÁPIS Z VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE TENISOVÉHO ODDÍLU TJ ČERVENÝ KOSTELEC 

konané 24. 3. 2018 v 18 hod. v restauraci Divadlo 

Přítomni: členové oddílu dle prezenční listiny (k nahlédnutí u předsedy oddílu), členové v. v.  

Program:  

1. Zahájení  

2. Ohlédnutí za rokem 2017 – TJ Červený Kostelec, z. s. 

3. Ohlédnutí za rokem 2017 – oddíl 

4. Hospodaření oddílu v r. 2017 

5. Vztah školička–oddíl  

6. Sportovní výsledky v r. 2017 

7. Ocenění nejlepších hráčů 2017 

8. Plán na rok 2018 

9. 60. sezona  

10. Diskuze 

 

1. Zahájení  

Předseda tenisového oddílu TJ Červený Kostelec Tomáš Kábrt uvítal všechny přítomné. Dle prezenční 

listiny bylo přítomno 14 členů oddílu starších 18 let, což nebyla nadpoloviční většina dospělých členů 

oddílu. Zahájení členské schůze bylo proto posunuto o půl hodiny. Poté se členská schůze TO TJ stala 

usnášeníschopnou.  

Všichni přítomní na úvod uctili památku bývalého dlouholetého předsedy tenisového oddílu a jednoho 

ze zakladatelů klubu Milana Wolfa minutou ticha. Následně byl přednesen program schůze a předseda 

oznámil, proč nebyli pozváni členové mladší 14 let. Pro ně je plánu vlastní, zábavnější schůze. 

2. Ohlédnutí za rokem 2017 – TJ Červený Kostelec, z.s. 

Předseda tenisového oddílu shrnul dění ve vedení TJ Červený Kostelec z.s. (dále jen TJ), informoval o 

odchodu volejbalového oddílu z TJ a informoval o vlastní rezignaci na post místopředsedy TJ. Nadále 

seznámil přítomné se složením v. v. TJ a s výměnou účetní spolku a s plánovanou kontrolou účetnictví 

v letech 2016 a 2017.  

3. Ohlédnutí za rokem 2017 – oddíl 

Předseda oddílu seznámil přítomné s prací v. v. oddílu a se způsobem zveřejňování zápisů z jednání v. 

v. (web oddílu, nástěnka). Vyjádřil také spokojenost se slavnostním otevření nového zázemí 

a fungování celé budovy. Zároveň pochválil činnost nového správce J. Diblíka. 

Z bodů, které v. v. oddílu projednával, vyzdvihl tyto:  



 
 
 

Provozní záležitosti  

• Členské příspěvky budou vybrány před prvním hraním. 

• Členům nad 70 let budou snížené příspěvky, děti do 5 let mohou na kurtech hrát zdarma, 

zavedení rodinného členství: pokud je rodič členem oddílu, má druhé dítě a další členství 

zdarma. 

• Psi mohou do areálu jen na vodítku. 

• V době hraní mistráků je pro rekreační hru areál uzavřen. 

• Možnost objednání klubovny na soukromé akce – lze uspořádat jen za přítomnosti správce a 

člena oddílu. 

• Žádosti o proplacení cestovních nákladů. 

Majetkové záležitosti 

• Zabezpečení kabin. 

• Reklamace TV. 

• Koupě nahrávacího přístroje. 

• Výměna nefunkční webkamery. 

• Žádost o rekonstrukci parkoviště a boudy na antuku.  

• Zahradní úpravy v prostoru před šatnami. 

Ostatní 

• Difitální převod nejstaršího videa z areálu. 

• Přejmenování posvícenského turnaje na Memoriál Milana Wolfa atd.  

Poté předseda oddílu zdůraznil nutnost komunikace se členy v. v., kteří jsou otevření názorům všech 

členů. 

4. Hospodaření oddílu 

Předseda tenisového oddílu zdůraznil nutnost otevřenosti hospodaření oddílu, kterou dokázal tím, že 

členové výboru mají online přístup k výnosům a nákladům (a každý si je nyní může prohlédnout na 

stole před sebou). Dále zveřejnil hospodářský výsledek oddílu a zmínil nejdůležitější zdroje výnosů 

(městské dotace, dotace MŠMT, členské příspěvky). Poté informoval o počtu členů v oddílu: 74 

dospělých a 69 dětí. Nadále sdělil přítomným plán opravit do pěti let první tři kurty a slíbil také 

intenzivnější práci při shánění sponzoringu.  

5. Vztah školička–oddíl  

Předseda oddílu přiblížil hospodaření tenisové školy a zdůraznil, že školička nesmí využívat peníze 

oddílu a naopak ho musí finančně podporovat. Proto byl tenisové škole zřízen vlastní účet vedený pod 

TJ. Připomněl, že oddíl školu podporuje nákupem tréninkových míčů a „strpěním“ vytíženosti areálu 

trénováním. Zdůraznil poté finanční přínos školičky oddílu.  



 
 
 

6. Sportovní výsledky 

Předseda oddílu shrnul výsledky v soutěžích družstev, kde všechna družstva bojovala premiérově 

v krajském přeboru. Po sezoně 2016, která byla pravděpodobně nejúspěšnější v historii, přinesl r. 2017 

horší výsledky: Dospělí a dorost: 8. místo a sestup do kr. třídy, veteráni A: 4. místo, veteráni B (okresní 

přebor nad 55 let): 2. místo, starší a mladší žáci: 6. místo, babytenis: 3. místo. Cílem pro všechny týmy 

je znovu vybojovat, popř. udržet krajský přebor. 

Výsledky jednotlivců byly dobré jen u oceněných hráčů (viz dále) a předseda oddílu tak vyjádřil 

nespokojenost s účastí na mimokosteleckých turnajích.  

Jako úspěšné předseda oddílu zhodnotil pořádané turnaje. Rekordní účast zaznamenal turnaj mužů a 

žen (36 hráčů z celých východních Čech), pouťový turnaj ve dvouhrách (30 hráčů) i 1. memoriál Milana 

Wolfa (32 hráčů). Dále se v areálu konal premiérový turnaj firem, soutěžní turnaj mladších žákyň a řada 

dětských turnajů klubového charakteru. Během léta se konalo také týdenní tenisové soustředění a děti 

si udělaly jednodenní výlet na turnaj ITF do Olomouce. 

7. Ocenění nejlepších hráčů 2017 

Předseda oddílu předal pamětní plakety těmto hráčům: 

• Nejlepší malý tenista: Ondřej Neuman 

• Nejlepší mladá tenistka: Lucie Madarasová (40. ve východočeské oblasti v ml. žákyních) 

• Nejlepší mladý tenista: Jonáš Bílý (96. ve východočeské oblasti v ml. žácích) 

• Nejlepší hráč oddílu: Veronika Turková (37. žena ve východočeské oblasti) 

8. Plán na rok 2018 

Jako hlavní cíl pro rok 2018 předseda oddílu uvedl úpravy v areálu a uplatnění nově vybraného loga: 

v plánu je vytvoření velké koláže na prázdnou stěnu v klubovně, vyvěšení nejlepších hráčů za rok 2017, 

objednání skříně s tenisovým zbožím, vyvěšení snímků s fotkami týmů oddílové historie i současnosti 

a vytištění polepů s logem oddílu.  

V areálu mimo zázemí by mělo dojít k úpravě prostoru před šatnami a zastínění terasy. Zároveň je také 

v plánu také výroba plachet na rekreační místa u nás a v okolí.  

9. 60. sezona  

Předseda oddílu na závěr uvedl, že v r. 2018 čeká oddíl 60. sezona své existence. V souvislosti s tím by 

vedení oddílu rádo uspořádalo vzpomínkový večer. Požádal proto všechny přítomné, ať sepíšou jména 

členy oddílu, na které si vzpomenou, na přiložené archy. 

10. Diskuze 

V rámci diskuze nebyl vznesen žádný dotaz. 

Zapsal: Tomáš Kábrt 


