
Tenisový oddíl LOKO Trutnov    
Adresa klubu  
Na Lukách, 54101 TRUTNOV                                                             

  

 

 

 
 
 
 
 

VÝBOROVÁ SCHŮZE – č. 05/2016 
tenisového oddílu TJ Loko Trutnov 
 
 
Datum konání: 27. října 2016 od 900 hod. 
Přítomni:  M. Baťka, L. Davídek, Z. Hynek, J. Křepinský, P. Vaníček 
Omluven:  
Host:  
                  
PROGRAM JEDNÁNÍ VÝBORU 
1. Zahájení, prezentace, kontrola usnášeníschopnosti 
2. Organizační záležitosti 
3. Různé 
4. Závěr 

1. Zahájení, prezentace, kontrola usnášeníschopnosti 

Předseda VV J. Křepinský zahájil jednání schůze výboru, přivítal přítomné členy, provedl 
prezenci a konstatoval usnášeníschopnost schůze výboru. 

2. Organizační záležitosti 

2.1 Noví členové oddílu 

Ing. Křepinský předložil výboru ke schválení žádosti o přijetí za členy oddílu 
následujících osob, vesměs dětí ze zářiového náboru nových hráčů: 
 

1. Mertlík Michal (6.5.2004) 9. Švec Adam (30.4.2005) 

2. Polák Radek (21.3.2006) 10. Bartůněk Adam (19.12.2008) 

3. Dobiáš Oldřich (19.9.2007) 11. Vaňková Monika (30.6.2010) 

4. Cioce Gabriel (29.9.2008) 12. Horáček Jan (25.5.2011) 

5. Stibůrek Filip (23.10.2009) 13. Humňal Jan  (25.9.2011) 

6. Stibůrková Tereza (7.12.2007) 14. Pech Jiří (13.9.2011) 

7. Oloughun Adam (30.9.2009) 15. Špaček Dominik (9.7.2010) 

8. Boušková Anežka (12.4.2008)    

Poté nechal hlasovat o jejich přijetí za členy oddílu. Pro hlasovali všichni přítomní 
členové výboru. 

2.2 Prezentace oddílu v médiích - bylo dohodnuto, že v přípravě článků se budou střídat 
všichni členové výboru. 

- Ing. Křepinský poděkoval za přípravu článků Mirce Vaníčkové za článek o Elišce 
Hrabalové a Liboru Davídkovi za článek o úspěchu minitenistů. 

- Ing. Křepinský informoval o stavu přípravy článku k vyhodnocení hrací sezóny 
2015/2016 a požádal přítomné o fotografie hráčů a družstev. 

2.3 Ing. Křepinský informoval o žádosti paní A. Houdkové o snížení nájemného 
za prostory kantýny pro měsíce listopad a prosinec z částky 1 000,- Kč/měsíc 
na 500,- Kč/měsíc. Návazně přednesl návrh na její schválení. 

Žádost byla všemu hlasy přítomných schválena.  
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2.4 L. Davídek byl na návrh P. Vaníčka pověřen přípravou a organizací tréninkového 
procesu závodních hráčů a hráčů do 20-ti let a to počínaje hrací sezónou 
2016/2017. Pro byli všichni přítomní. 

2.5 Novým oddílovým trenérem se stal pan Martin Hrudík. DPP na trenérskou činnost 
hráčů do 20-ti let s ním byla uzavřena tento týden. 

2.6 Současný stav, kdy všechny turnaje ČTS pořádané oddílem zajišťuje pan Z. Hynek 
je nadále neudržitelný. S cílem nápravy tohoto stavu se výbor na návrh 
Ing. Křepinského jednomyslně usnesl na tom, že oddíloví trenéři v nejbližším 
možném termínu absolvují školení, které je podmínkou pro získání licence 
rozhodčího. Nejbližší termín „Školení a doškolení rozhodčích licence B a kadet“ 
se uskuteční ve dnech 11. a 12.3.2017 v Pardubicích. 

2.7 Ing Křepinský informoval členy výboru o tom, že Lokomotiva má svou facebookovou 

stránku https://www.facebook.com/TJ-Lokomotiva-Trutnov-zs-1100006376741731/. 
K tomu aby si oddíl mohl sám vkládat na tyto stránky své aktuální příspěvky, je 
nutné zajistit si oddílové facebookové stránky a zde mít kontaktní osobu se 
zaregistrovaným e-mailovým kontaktem (kontakty). Ing. Křepinský projedná 
s Danielem Havelkou, který se stará o správu oddílových webových stránek, zda 
zajistí i tuto činnost. Informaci o výsledku podá na nejbližším zasedání výboru. 

3. Různé 

4/16  Zabezpečit kontakty a podmínky, za kterých je možno absolvovat lékařskou prohlídku 
dle upozornění ČTS.  

Z: Z. Hynek,    
KT: 20. 4. 2016.  

Stav: dokumentace k lékařským prohlídkám se podařila zabezpečit u většiny hráčů a je 
uložena u Z. Hynka. Úkol splněn. Vypouští se ze sledování. 

5/16 Zajistit kapacitně a organizačně nábor dětí do tenisového oddílu. Předběžný termín 
náboru – konec srpna, začátek září 2106. 

 trenérské kapacity    Z: Hynek, M. Baťka  

 letáky + materiální zajištění  Z: M. Baťka 

 informace ředitelům ZŠ a MŠ  Z: Z. Hynek + L. Davídek 
KT:  30. 7. 2016 

Stav: Nábor byl úspěšný. Hlavní zásluhu na tom měli pánové Z. Hynek a L. Davídek. 
Náboru se zúčastnilo 26 dětí. Většina z nich se návazně zapojila do tréninkového 
procesu. Úkol splněn. Vypouští se ze sledování. 

6/16 Z titulu obdržených dotací z Královehradeckého kraje, Města Trutnov, MŠMT ČR a 
Vč OTS provést jejich vyúčtování.  

A. Mezi prvními připravit návrh vyhodnocení dotace  

- Města Trutnov na pořádání meziokresního přeboru straších žáků, který 
proběhl v lednu t.r.  

- Královehradeckého kraje na podporu vrcholového sportu  

Z: M. Baťka 
KT: 10.11.2016   

B. Návazně připravit návrhy vyhodnocení zbývajících dotačních titulů.  

Z: M. Baťka 

KT: 30.11.2016   
 

https://www.facebook.com/TJ-Lokomotiva-Trutnov-zs-1100006376741731/


Tenisový oddíl LOKO Trutnov    
Adresa klubu  
Na Lukách, 54101 TRUTNOV                                                             

  

 

 

7/16   Zabezpečit návrh soupisek družstev pro herní sezónu 2017. 
Z: L. Davídek, Z. Hynek, 

P. Vaníček 
KT: 01.11.2016   

8/16  Návazně na soupisky družstev upravit návrh skupin hráčů pro klubové tréninky. 
Z: L. Davídek, Z. Hynek 

KT: 3. 11. 2016 

9/16 Zabezpečit fotografie smíšených družstev, popř. též závodních hráčů a tyto zaslat 
v elektronické podobě Ing. Křepinskému (pro článek o vyhodnocení hrací sezóny 
2015/2016)  

Z: L. Davídek 
T: 04. 11. 2016 

10/16  Prezentace oddílu v médiích - bylo dohodnuto, že v přípravě článků se budou střídat 
všichni členové výboru. 

Z: členové oddílu 

T: průběžně 

11/16  Prověřit cenové a dodací podmínky dresů (jednotného oblečení) pro členy smíšených 
družstev (v první etapě pro členy „A“ týmů). 

Z: Ing. Křepinský 
KT: 04. 11. 2016 

12/16  Připravit návrh systému podpory závodních hráčů pro rok 2017. 
Z: Ing. Křepinský 

KT: 30. 11. 2016 

13/16 Dohodnout s oddílovými trenéry termín jejich proškolení na rozhodčí a návazně 
zabezpečit jejich přihlášení. 

Z: Z. Hynek 
S:L. Davídek + P. Vaníček 

KT: 30. 11. 2016 

4. Závěr 

Jednání bylo ukončeno v 1020 hod., termín dalšího jednání bude upřesněn. 
 
 
 
 
V Trutnově dne 27. října 2016 
 
 
 
 
                                                                                         

Ing. Josef Křepinský, v.r. 
Předseda oddílu 

 
 

ověřil:  Ing. M. Baťka 

kopie: 6x oddíl, 1x TJ LOKO Trutnov 


