
Zápis z výborové schůze oddílu tenisu TJ Lokomotivy Trutnov 

26 . února 2019 v Trutnově 

Místo: klubovna tenisového areálu v 10 hodin 

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

 

 zahájení schůze předsedou oddílu Oldřichem Martincem, stanovení programu jednání dle 

emailové korespondence se členy výboru 

 vzhledem k jednání na MěÚ, Mebys a Loko Trutnov budou klubové tréninky soutěžních hráčů 

zachovány pro děti a mládež v kategoriích ml. a st. žáci, dorost, a to s oddílovou dotací 2 

hodin na 1 kurtu  , u kategorie baby tenis  s oddílovou dotací 1 hodiny na 1 kurtu od 1. 3. 

2019 – schváleno všemi členy výboru 

 p. Javůrek-na jednání finančního výboru Města Trutnov starosta p. Adamec přislíbil vyrovnání 

navýšení pronájmu za kurty v letní sezóně ze strany Mebys formou městské dotace pro 

tenisový oddíl 

 výbor informuje o schválení vyloučení p. Práška z tenisového oddílu Výkonným výborem TJ 

Loko Trutnov, viz. zápis z VV TJ Loko Trutnov 

 trenéři oddílu opětovně upozorněni na kontrolu fakturace svých pracovních výkazů pro TJ 

Loko Trutnov a shodu s evidencí hracích hodin fakturovanou Mebys Trutnov, kontroluje 

měsíčně hospodář oddílu p. Javůrek a schvaluje předseda oddílu p. Martinec 

 výbor schvaluje hostování ml. žáků - Soumar Štěpán, Korbel Adam, Okrouhlický Vojtěch – 

v tenisovém oddíle v Úpici 

 výbor projednal předběžně organizaci tenisového soustředění pro děti o letních prázdninách 

v termínu 8.-12. 7. 2019, kdy se bude jednat o formu „příměstského tábora“ v časovém 

rozmezí pravděpodobně 9 – 16h se společným obědem. Informace a cena bude stanovena po 

jednáních s Mebys a zajištění stravování. 

 p. Křepinský předal po předchozím schválení návrh oddílových dresů pro závodní hráče a do 

1. 3. 2019 zajistí dle seznamu členové výboru informace o požadovaných velikostech pro 

hráče 

 objednávka nových dresů s logem TJ Loko Trutnov bude zajištěna p. Křepinským po obdržení 

uvedených informací o velikostech  

 další jednání výboru plánováno společně se schůzkou s rodiči hráčů oddílu 21. 3. 2019 od 19h 

 

 

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

 

 

 


