
 

Zápis z výborové schůze oddílu tenisu TJ Lokomotiva Trutnov 
Trutnov, 17. prosince 2018 v 10 hodin 

 

Místo konání: klubovna tenisového areálu  

Přítomen: Martinec Oldřich, Javůrek Petr, Křepinský Josef, Davídek Libor, Hynek Zdeněk  

Nepřítomen: 0  

Omluven: 0  

Hosté: Petr Gaisler a Radek Horák (Mebys), Tomáš Hendrych a Tomáš Eichler (Město    

             Trutnov), Petr Musil (TJ Loko Trutnov) 

 

 předseda oddílu Oldřich Martinec zahájil schůzi a přivítal přítomné 

 členové výboru se představili pozvaným hostům a prezentovali vize oddílu  

 předseda oddílu poděkoval za spolupráci a podporu tenisového oddílu 

 pozvaní hosté akceptovali pozitivně nově zvolený výbor a přislíbili další vzájemnou 

spolupráci 

 p. Hendrych seznámil přítomné s pohledem Města Trutnov na budování a uspořádání 

sportovišť v Trutnově, budou vybudována a zrenovována sportoviště u třech ZŠ  

 Město Trutnov má představu o přeorganizování sportovišť i v tenisovém areálu  

 p. Křepinský upozornil, že bude nutné zainteresovat při jednáních i zástupce 

tenisového oddílu, neboť je nutné např. zachovat min. množství 6 antukových kurtů a 

poté řešit až výstavbu umělých povrchů či kryté haly 

 předseda O. Martinec požádal přítomné hosty, aby veškerá komunikace probíhala přes 

jeho osobu nebo pověřené členy výboru oddílu, aby nedocházelo ke komunikačním 

nesrovnalostem v rámci činnosti oddílu 

 p. Gaisler informoval o investicích a opravách tenisového areálu pro rok 2019, 

dokončení zemních prací, oplocení areálu, údržba kurtů atd. 

 p. Musil seznámil přítomné s možností čerpání dotačních programů MŠMT 

prostřednictvím Města Trutnov v rámci výstavby a rekonstrukcí sportovišť – je 

nedostatek a přetíženost sportovišť v rámci města, nutná iniciativa oddílů 

 předseda oddílu se seznámí se studií Města Trutnov na úpravu sportovišť (tenisového 

areálu) – projedná s p. Hendrychem 

 výbor oddílu rozhodl, že klubové tréninky budou propláceny trenérům v hodnotě 350,- 

Kč za odehranou hodinu 

 pro závodní hráče bude k dispozici oddílový koš s novými míči 

 p. Horák navrhl, aby pověřený člen oddílu spolupracoval při úpravách kurtů, zejména 

v jarní přípravě se správci areálu či zástupci Mebys - odborný dohled 

 předseda oddílu poděkoval všem za účast a ukončil schůzi ve 12.15 hodin 

 

Zapsal: Petr Javůrek v.r.                                                                      Schválil: Oldřich Martinec v.r. 


