
 

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

Nepřítomni: V. Gerhardt 

Hosté: - 

Program 

1. Soutěže po uklidnění koronavirové krize 

2. Příprava kurtů 1–3 

3. Informace o ukončení rekonstrukce kurtů 4–7 

4. Stav automatické závlahy 

5. Členské příspěvky na letošní sezonu 

6. Výhled hospodaření na rok 2020 

7. Ostatní 

Závěry 

1. Soutěže po uklidnění koronavirové krize 

V. v. se shodl na přihlášení všech družstev, kterým svaz uspořádá zkrácený režim soutěží. Na 

soupisce budou pouze ti hráči, kteří budou nezbytní pro bezproblémový průběh sezony. 

Předseda ten. oddílu také oznámil, že na začátku května budou zahájeny boje v klubovém 

žebříčku.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

2. Příprava kurtů 1–3 

Předseda oddílu informoval o průběhu jarní přípravy kurtů 1–3. Vzhledem k nulovým srážkám 

byla nutná účast hasičů, kteří kurty zdarma zkropili svými proudnicemi a tím umožnili tradiční 

válcování. O brigády byl velký zájem i přes hrozbu koronavirového onemocnění. Předseda se 

snažil organizovat brigády v max. počtu 4 lidí. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

3. Informace o ukončení rekonstrukce kurtů 4–7 

Předseda oddílu informoval v. v. o předání rekonstruovaných kurtů firmou Sibera system s. r. 

o. do užívání, které proběhlo ve čtvrtek 23. dubna. Jarní práce (dosypávka antuky, pokládka 

umělých lajn, instalace sítí) proběhly v předešlém týdnu. Vedení TJ rozhodlo o rozdělení 

fakturace jarních prací na 2 faktury se splatností na začátku května a v polovině června. 

Ostatní faktury jsou již v termínech splatnosti proplaceny. Manuál údržby nových kurtů je 

předán a seznámeni s ním byli správci areálu. Zásady údržby byly zveřejněny na webu oddílu 

a rozeslány všem členům. V. v. se shodl na tom, že 30 cm, které chybí ve výběhu na rohu 

kurtu č. 4, nijak hru neomezuje. Předseda také informoval v. v. o vyjádření předsedy komise 

rozhodčích o regulérnosti kurtu pro krajskou 1. a 2. třídu dospělých + všechny úrovně 



mládežnických kategorií. V. v. rozhodl, že mezery mezi kurty nevyžadují napnutí ochranných 

sítí. Výbor je doporučil napnout mezi kurty 1, 2 a 3. Předseda ten. oddílu také informoval v. v. 

o diskuzi, vyvolané fotbalovým oddílem nad termínem, nad vyrovnáním výsledovky 

tenisového oddílu a ročním snižování záporného výsledku způsobeného rekonstrukcí kurtů. 

Situace se bude dále rozebírat na v. v. TJ. 

 

4. Stav automatické závlahy 

Předseda ten. oddílu informoval v. v. o tom, že vyhořela řídicí jednotka zavlažování. Závlaha 

na opravených kurtech tedy funguje manuálně pootočením ovládání elektroventilů 

v šachtách, nádrž je dopouštěna manuálně. Firma Green4plan zprovoznila závlahu na nových 

kurtech zdarma. Závlaha na kurtech 1–3 zůstává v současné situaci nefunkční. Trysky, které 

nepracovaly správně během r. 2019, byly vyměněny, stejně jako protékající hlavní ventil u 

kurtu č. 3. V. v. odsouhlasil nakoupení dálkového ovládání bez nutnosti nákupu 

programovatelné řídicí jednotky. Cena za veškeré jarní práce na starých kurtech by se neměla 

vyšplhat nad 10 tis. Kč. Předseda oddílu informoval v. v., že v budoucnu bude nutné 

kompletně vyměnit rozvody na kurtech 1–3. 

Zodpovídá: T. Kábrt 

5. Členské příspěvky na letošní sezonu 

V. v. se shodl na tom, že ponechá výši letošních členských příspěvků ve stejné výši jako každý 

rok. V. v. také souhlasil s dobrovolným udržovacím příspěvkem 200 Kč, který se vztahuje 

pouze k podpoře klubu a nijak se nedotýká hry na dvorcích (vč. nahrávání).  

Zodpovídá: T. Kábrt 

6. Výhled hospodaření na rok 2020 

Předseda ten. oddílu informoval v. v., že se pokusí všemi prostředky vyrovnat hospodářský 

výsledek z loňského roku, a to i přes současnou koronavirovou situaci, která nejspíš zasáhne 

především sponzorské příjmy. I přesto v. v. rozhodl, že ten. oddíl pro jistotu nebude 

upravovat v letošním roce prostor mezi kurty (poslední část zkrášlování areálu). Předseda 

dále zhodnotil život v areálu díky povolení tenisové hry v současné koronavirové situaci jako 

velmi bohatý.  

Zodpovídá: T. Kábrt 

7. Ostatní 

Předseda ten. oddílu spolu s JUDr. T. Noskem aj. Diblíkem budou sledovat postupná uvolnění 

veřejného života a budou koordinovat zákazy a povolení pohybu v klubovně tenisového 

oddílu a v okolí. 

Zodpovídá: T. Kábrt, T. Nosek, J. Diblík 

V. v. ten. oddílu odsouhlasil nápad zveřejnění kuponu pro volnou hru v červnovém čísle Čk. 

zpravodaje.  

Zodpovídá: T. Kábrt  


