
 

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

Nepřítomni: - 

Hosté: - 

Program 

1. Průběh rekonstrukce dvorců 4–6 a odrazové zdi 

2. Nafukovací hala v rozpočtu města na r. 2020 

3. Zisk z občerstvení 

4. Dění ve fotbalovém oddílu 

5. Členský příspěvek pro nehráče 

Závěry 

1. Průběh rekonstrukce dvorců 4–6 a odrazové zdi 

Předseda oddílu informoval o průběhu prací na rekonstrukci povrchu kurtů 4–6 a odrazové 

zdi. Shrnul, že práce probíhají bezproblémově s jednou výjimkou (bude popsáno dále). 

 

Komunikace s městem proběhla uspokojivě: dovezení škváry bylo po účasti vedoucího OMH 

Emila Košuta a vedoucího investičního odboru Pavla Matysky povoleno až na požadované 

místo vprostřed dvorců. Příprava na příjezd firmy byla ukončena díky obětavosti pracovníků 

firmy Green4plan a několika členů oddílu na den přesně před příjezdem firmy Sibera system.  

 

Dělníci pracují od rozednění do setmění, v areálu udržují čistotu, jak jen to je možné, a 

s předsedou a zástupcem firmy Green4plan často komunikují. Plánovaný konec 1. fáze 

opravy: 1. 12. 

 

Jediný problém zaznamenal předseda při rozměřování umístění patek sloupků (zásadní pro 

položení umělých lajn). To provedl předseda oddílu ve velkém spěchu v den příjezdu s p. 

Siberou a došlo při něm k chybě v komunikaci. Výsledné naměření pak nerespektovalo fakt, 

že ploty nejsou pravoúhlé, ale areál je lichoběžníkový. Výsledkem je o cca 30 cm užší výběh u 

základní čáry kurtu č. 4 na straně u parku (Namísto 3,05 cm by měl být dle dodatečného 

měřeí výběh široký pouze 2,72 cm). Předseda oddílu se za tuto chybu přítomným omluvil, 

zmínil výběhy v areálu TK Sport (2,5 m) a navrhl řešení: V r. 2021 by se měl v rámci výstavby 

fotbalového zázemí měnit celý plot kolem fotbalového hřiště a tenisový oddíl by mohl tedy 

plot o potřebnou délku posunout (a zarovnat tak plot do pravého úhlu vůči ostatním plotům). 

V. v. toto řešení uvítal, 30 chybějících cm vyhodnotil jako nepodstatný fakt a usoudil, že nové 

naměření a následné posunutí všech zabetonovanch sloupků by bylo velmi nákladné a 

vzhledem k plánované úpravě plotu i zbytečné.  



Kurty po 1. fázi opravy by měly být předány 1. 12., další, finalizační práce se očekávají na 

začátku dubna (dle počasí). 

Zodpovídá: T. Kábrt 

2. Nafukovací hala v rozpočtu města na r. 2020 

Předseda oddílu informoval členy v. v., že do rozpočtu města na r. 2020 byla přidána položla 

výstavby nafukovací haly v našem tenisovém areálu s předpokládanými finančními 

prostředky ve výši 3,5 mil. Kč. Hala, kterou tenisový oddíl nutně potřebuje pro zimní provoz, 

by měla být dle zastupitelů i sportovní komise rychlým řešením akutního nedostatku 

prostorů pro zimní sportování všech spolků a veřejnosti. Podmínkou je, že tenisté uvolní 

ostatním sportovcům všechny tělocvičné prostory, které nyní využívají.  

 

V. v. tento fakt s nadšením uvítal a dal předsedovi povolení k jednání s městem Červený 

Kostelec o průběhu stavby. 

 

V. v. potvrdil plánované umístění nafukovací haly na kurty č. 2 a 3 – umístit nafukovací halu 

na nově opravené kurty firma nedoporučila vzhledem k nutnosti zimního promrznutí 

podkladu. V. v. dále debatoval o umístění vchodu do nafukovací haly: vzhledem 

k bezpečnosti doporučil, aby byl umístěn přímo v areálu (a nemířil tedy na parkoviště): 

ideálně v místě současné branky na kurtu č. 2, popř. s orientací do prostoru na kurt č. 1. 

V souvislosti s instalací haly zmínil J. Kult nutnost temperování šaten, popř. celého zázemí. a 

dále navrhl zvážit možnost přivedení plynu, popř. umístit na střechu solární panely. V. v. se 

dohodl, že o těchto možnostech bude jednat během dalších jednání během roku.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

3. Zisk z občerstvení 

Předseda oddílu informoval, že zisk z celoročního občerstvení činí 24 056 Kč. V. v. vyjádřil 

spokojenost s tímto výsledkem a potvrdil, že v systému bez stálé obsluhy bude pokračovat i 

nadále. 

 

4. Dění ve fotbalovém oddílu 

Předseda oddílu informoval, že z v. v. fotbalového oddílu odstoupil po vzájemné dohodě 

Vladimír Beneš. Dle svých slov však ve vedení TJ i nadále zůstane. V. v. tuto informaci vzal na 

vědomí. 

 

5. Členský příspěvek pro nehráče 

V. v. se rozhodl, že nabídne veřejnosti možnost zaplacení členského příspěvku pro nehráče ve 

výši 200 Kč. Tento příspěvek se nebude nijak vázat ke hře, ale pouze k pohybu v areálu: při 

hraní budou tito členové platit vstupné na kurt jako nehráči.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

 


