
Zápis z výborové schůze oddílu tenisu TJ Loko Trutnov 

 

Místo konání: klubovna Mebys Trutnov 

Datum: 13. 7. 2020 od 16 hodin 

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

 

1. Informace o probíhajícím tenisovém soustředění dětí – Martinec, Javůrek. 

2. Je nutné provést revizi členské základny a urgentně doplatit čl. příspěvky-děti u trenéra 

Hrudíka nemají evidované platby! 

3. Pokud nebudou uhrazeny členské příspěvky, bude automaticky ukončeno členství v TJ Loko 

Trutnov – eviduje sekretariát Loko, p. Valentová. 

4. Klubové tréninky je možné čerpat i v době prázdnin ve stanoveném týdenním rozsahu po 

dohodě s trenéry p. Davídkem a p. Vaníčkem, platí min. 3 hráči na trénink a je možné upravit 

čas tréninku. 

5. L. Davídek zpracoval návrh skupin hráčů pro klubové tréninky. 

6. Z. Hynek požádal o pomoc při organizaci turnaje st. žáků a intervenci u domácích hráčů, je málo 

přihlášených. 

7. Do budoucna se bude oddíl z důvodu nezájmu o turnaje „C“ zajímat o přidělení oblastních nebo 

okresních přeborů, či turnajů kat. „B“. 

8. Výbor oddílu jednohlasně schválil navýšení čl. příspěvků pro soutěžní hráče a hráče využívající 

dotační benefity (klubové tréninky, herní dotace, tenisové soustředění atd.) na částku 600,-Kč 

za kalendářní rok. Z toho je 100,-Kč odváděno na TJ Loko Trutnov. 

9. Pro trenéry, děti i dospělé nevyužívající oddílové benefity a rodiče dětí dle hrací směrnice platí 

stávající členský příspěvek ve výši 200,-Kč na kalendářní rok. 

10. Členské příspěvky budou vybírány do konce kalendářního roku na další kalendářní rok 

(navazuje na přidělování dotací). 

11. Oddíl bude od nové herní sezóny 2020/2021 hradit náklady na sportoviště také v hale hotelu 

Davídek Trutnov a trenéři zajistí výběr herních příspěvků od hráčů obdobně jako v hale Mebys 

a následné vyúčtování na sekretariátu TJ Loko Trutnov. 

12. Mediální prezentaci činnosti oddílu a informace na webových stránkách oddílu bude zajišťovat 

předseda oddílu p. Martinec. 

 

 

 

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

                                                                                                                                      předseda oddílu 


