
 

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

Nepřítomni: - 

Hosté: - 

Program 

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

sezoně 

2. Rekonstruované kurty v zimě + jarní příprava + financování rekonstrukce zavlažování 

3. Přetlaková hala – požadavky oddílu 

4. Správcovství v areálu v r. 2020 

5. Termíny sportovních akcí 2020 

6. Posílení životu v areálu: tematické pátky, klubový žebříček 

7. Členská schůze 

Závěry 

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

sezoně 

Předseda oddílu informoval v. v. o podané žádosti TJ Červený Kostelec o dotace na činnost na 

MŠMT a město Červený Kostelec. Dotace od města by měla být o cca 20 tis. Kč nižší než vloni, 

a to kvůli velkému počtu uchazečů o dotaci. Výsledovka by dle informací vedení TJ měla být 

dodána do konce února. Předpokládána je výrazná ztráta v hospodaření vzhledem 

k probíhající rekonstrukci kurtů 4–7. Výsledovku zkontroluje předseda oddílu. Předseda v. v. 

informoval o sponzoringu na další rok: vyjma firmy Tesmen se sponzoringem na letošní rok 

počítají všechny podporující firmy. Dále v. v. informoval o novém sponzoru oddílu: firmě 

NVSP s.r.o. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

2. Rekonstruované kurty v zimě + jarní příprava 

Předseda oddílu informoval v. v. o předání podzimní části rekonstrukce kurtů p. Siberou a 

informoval o dalším postupu, kterým bude cca týdenní práce na finalizaci a vyměření kurtů. 

Firmě byla podzimní práce již zaplacena (cca 1 200 000 Kč). Dále informoval o podzimní 

brigádě, díky které byl tenisový areál očištěn od škváry a rozstřižený plot provizorně přivřen. 

Předseda oddílu také informoval v. v. o nutnosti vyčistit cestu v parku od zbytků škváry a 

zmínil možnost spolupráce s hasiči. T. Nosek upozornil, že svolat jarní brigádu bude nezbytné 

vzhledem k množství škváry, které po rekonstrukci na místě zbylo. T. Kábrt slíbil brigádu 

uspořádat. Předseda oddílu dále předložil kalkulaci uskutečněných prací na rekonstrukci 

zavlažování a informoval členy v. v. o rozhodnutí RM kompletně tuto práci zaplatit. 



Zodpovídá: T. Kábrt 

3. Přetlaková hala – požadavky oddílu 

Předseda oddílu informoval v. v. o průběhu přípravy instalace přetlakové haly v našem 

areálu. S vedoucím odboru rozvoje města Pavlem Matyskou se setkal se zástupci třech 

výrobců nafukovacích hal a spolu si prohlédli haly v Náchodě, Teplicích nad Metují, Trutnově 

a Dvoře Králové nad Labem. Zároveň zjišťovali potřebné informace od majitelů hal a správců. 

Proces přípravy bude pokračovat vytvořením uzavřené výzvy a výběrem zhotovitele. Termín 

výstavby haly je ale vzhledem k vytíženosti pracovníků odboru rozvoje města otevřený. 

Tenisový oddíl požaduje do výzvy zakomponovat parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 1 

tohoto dokumentu. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

4. Správcovství v areálu v r. 2020 

Předseda oddílu informoval v. v. o zájmu J. Diblíka a V. Bařtipána si rozdělit měsíční 

povinnosti správce areálu. V. v. s tímto návrhem souhlasil. Zároveň určil dalšího zájemce A. 

Jarého jako náhradníka v případě nepřítomnosti někoho z nich. V. v. dále rozhodl, že pokud 

bude mít někdo zájem o mimořádné týdenní správcovství, může se se správci domluvit a 

vystřídat je.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

5. Termíny sportovních akcí 2020 

V. v. vzal na vědomí termíny sportovních akcí v r. 2020 (příloha č. 2). 

 

6. Posílení životu v areálu: tematické pátky, klubový žebříček 

V. v. souhlasil s návrhem pořádání tematických pátků, které by se uskutečnily 1× měsíčně na 

předem zvolené gastronomické téma. V. v. také souhlasil s formátem dětského klubového 

žebříčku, kdy se děti během jednoho měsíce utkají mezi sebou ve výkonnostních skupinách 

po čtyřech hráčích. 

Zodpovídá: T. Kábrt  

7. Členská schůze 

V. v. se rozhodl, že uspořádá členskou schůzi v sobotu 21., popř. 28. března (náhradní termín) 

od 18 hod. v salonku restaurace Divadlo. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

 

  



Příloha č. 1 
 

Přetlaková hala Červený Kostelec 
požadavky tenisového oddílu TJ Červený Kostelec, z. s. 

 
V. v. tenisového oddílu TJ Červený Kostelec žádá město Červený Kostelec o zohlednění těchto 
požadavků tenisového oddílu na zhotovení nafukovací přetlakové haly v areálu tenisového oddílu TJ 
Červený Kostelec, z. s. 
 

Rozměry – standardní: 36×36×9 m 

Opláštění – varianta se 3 vrstvami (plachta, izolace, ochranná folie) s co nejmenší tepelnou 
propustností. Dále bez specifických požadavků 

Utěsnění haly – formou pytlů naplněných pískem, umístění bez kanálků 

Kotvení haly – jakákoliv varianta bez betonového pásu 

Tenisový oddíl se rozhodl pro variantu bez betonového pásu kvůli menší finanční náročnosti při 
úpravě rozvodů zavlažování a z obavy, že bude betonový pás v kurtu komplikovat hru i zavlažování 
v letní sezoně. Rozhodl se tak i přes varování, že by do haly mohlo při deštích zatékat.  

VZT topná jednotka + její umístění – vnitřní varianta, umístění na ose kurtů, na místě dnešní 
odrazové zdi u parkoviště, regulátor s optimalizací spotřeby plynu a elektrické energie, technologie 
potřebná pro provoz při výpadku proudu (záložní dieselový agregát, záložní ventilátor vč. regulace 
ad.) 

Osvětlení – světelná tělesa LED, 2 řady nad kurtem + 1 řada mezi kurty (celkem 5 řad, prostřední řada 
samostatně ovladatelná) 

Hlavní + nouzové dveře + halové komponenty – bez specifických požadavků, pouze žádáme o 
přítomnost nouzových dveří 

Ovládání – dálkové ovládání dmychadla i světel pomocí PC či mobilního telefonu, sledování spotřeby 
pomocí aplikace 

Uskladnění techniky a nafukovací haly – skladovací prostory po celé délce poloviny kurtu na místě 
dnešního parkoviště (dostatečné množství parkovacích míst bude i přesto zachováno). Zohlednění 
místa nutného pro uskladnění antuky (alespoň o rozměrech 6×3,5 m).  

Přívod vody – ze zahradnictví, popř. z jiného zdroje, který nenutí k náročným výkopovým pracím. 

Webkamera – možnost základního sledování dění v hale pomocí webové kamery 

Další – zaškolení obsluhy  

 
  
 
  



Příloha č. 2 
 

Termíny akcí 2020 
 
Rozpis termínů mistrovských utkání 
Babytenis, starší žáci, dospělí – 2., 9., 23., 30. 5. a 13., 20., 27. 6. 2020., mladší žáci, dorost – 3., 10., 
24., 31. 5. a 14., 21., 28. 6. 2020 
 
?. června  
Turnaj města a firem 
 
4.–6. července 
Červený Kostelec Open – turnaj mužů a žen 
 
So 25. července  
Pouťový turnaj ve dvouhrách 
 
3.–7. srpna  
Tenisové soustředění 
 
22.–24. srpna  
Turnaj starších žáků + žákyň 
 
29.–31. srpna  
Turnaj dorostenců a dorostenek 
 
5.–7. září  
Turnaj mladších žáků a žákyň 
 
26. září  
4. memoriál Milana Wolfa 
 

 


