
 
 
 

ZÁPIS Z VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE TENISOVÉHO ODDÍLU TJ ČERVENÝ KOSTELEC 

konané 16. 3. 2019 v 19 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 2018 – TJ Červený Kostelec, z. s. 

3. Ohlédnutí za rokem 2018 – oddíl 

4. Hospodaření oddílu v r. 2018 

5. Sportovní výsledky v r. 2018 

6. Ocenění nejlepších hráčů 2018 

7. Plán na rok 2019  

8. Diskuze 

1. Zahájení  

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

listiny bylo přítomno 18 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 členů oddílu Otty Středy a Luboše Dománě. Následně předseda 

představil program schůze. 

2. Ohlédnutí za rokem 2018 – TJ Červený Kostelec, z. s. 

Předseda tenisového oddílu informoval o složení vedení TJ Červený Kostelec, z. s., (dále jen TJ) a 

zhodnotil spolupráci s vedením a členy v. v. TJ jako bezproblémovou a férovou. Dále dal slovo Tomáši 

Noskovi, členovi kontrolního výboru TJ, který pochválil práci účetního a potvrdil slova předsedy oddílu. 

T. Kábrt dále informoval členskou schůzi o pokračující vstřícné spolupráci s městem Č. Kostelec a o 

průběhu vyúčtování dotací od města a MŠMT. 

3. Ohlédnutí za rokem 2018 – oddíl 

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

v. (web oddílu, nástěnka).  

Dále informoval členy oddílu, že ve funkci správce ukončil svoji činnost Jan Diblík. Všichni přítomní mu 

za jeho skvělou práci poděkovali potleskem. Předseda oddílu informoval čl. schůzi, že za nového 

správce byl vybrán p. Zdeněk Hübner (ze schůze omluven). Zároveň sdělil, že se s novým správcem 

nedomluvil na provozování občerstvení, a proto členové v. v. prodiskutovali různé možnosti řešení této 

situace. Dohodli se na tom, že letošní sezonu vyzkouší režim „klubovny“, osvědčený v oddílech v 

Třebechovicích pod Orebem a Kvasinách, tedy režim bez obsluhy. Předseda zajistí koupi základního 



 
 
 

sortimentu: nápoje, sušenky a nanuky, které si bude moci každý koupit a zapsat si nákup do 

připraveného bloku. Tržba půjde oddílu. Pro občerstvení během soutěžních akcí zvolil v. v. možnost 

sepsání DPP se Zbyškem Klimešem, který obsluhu zajistí. Zboží nakoupí jeho prostřednictvím oddíl a 

tržba půjde oddílu. 

4. Hospodaření oddílu v r. 2018 

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

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

na stole před sebou na výsledovkách). Dále zveřejnil hospodářský výsledek oddílu a zmínil nejdůležitější 

zdroje výnosů (městské dotace: 190 tis. Kč, dotace MŠMT: 180 tis. Kč, členské příspěvky: 156 875 Kč). 

Poté informoval o počtu členů v oddílu: 67 dospělých a 72 dětí. Oproti loňsku se také zvýšil příjem za 

spozoring (60 tis. Kč). Předseda dále připomněl všem přítomným cíl vedení oddílu opravit za získané 

peníze první tři kurty.  

5. Sportovní výsledky v r. 2018 

Předseda oddílu shrnul výsledky v soutěžích družstev (od nejhoršího umístění): Dospělí B: 7. v krajské 

soutěži (problémy s účastí hráčů, letos budou zapojeni dorostenci), babytenis: 6. v krajském přeboru 

(to nejlepší z kraje, udržení je tak úspěch), dorost: 5. krajské soutěži (vstupní sezona většiny hráčů), 

mladší žáci: 5. v krajském přeboru, starší žáci: 4. v krajském přeboru (velmi dobré výsledky), veteráni 

A: 3. ve východočeském přeboru, dospělí A: 3. v krajské soutěži (poslední mistrák o postup nevyšel), 

veteráni B: premiérové 1. místo v okresním přeboru nad 55 let! 

Předseda oddílu poté oznámil, že veteráni A ukončují po 13 letech svoji činnost. Za tu dobu 4× zvítězili 

ve východočeském přeboru. V nové sezoně místo nich přibude tým mladších žáků B hrající krajskou 

soutěž. 

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. Velmi dobrou účast zaznamenal turnaj 

mužů (18 hráčů z celé republiky), pouťový turnaj ve dvouhrách (25 hráčů) i 2. memoriál Milana Wolfa 

(28 hráčů). Dále se v areálu konal 2. ročník turnaje firem, soutěžní turnaj mladších žáků a dorostenek 

a řada dětských akcí klubového charakteru. Během léta se konalo také týdenní tenisové soustředění. 

6. Ocenění nejlepších hráčů 2018 

Předseda oddílu předal pamětní plakety těmto hráčům: 

• Nejlepší malý tenista: David Špelda 

• Nejlepší mladá tenistka: neuděleno  

• Nejlepší mladý tenista: Jonáš Bílý (68. ve východočeské oblasti v ml. žácích) 

• Nejlepší hráč oddílu: neuděleno 

8. Plán na rok 2019 



 
 
 

Jako hlavní cíl pro rok 2019 předseda oddílu uvedl podrobnou přípravu rekonstrukce kurtů 4–6 (u parku 

A. B. Svojsíka), vyřešení problémů s tlakem vody, úpravu zelené plochy před terasou a instalaci 

ochranných sítí mezi kurty 1, 2 a 3.  

Zapsal: Tomáš Kábrt 


