
Zápis z výborové schůze oddílu tenisu TJ Lokomotiva Trutnov 
Trutnov, 14. prosince 2021 

 

Místo konání: tenisový areál Mebys Trutnov 

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

Hosté: Vaníček Petr 

Omluven: 0 

1. Zahájení schůze předsedou a stanovení programu jednání. 

2. Výbor schvaluje žádost zákonného zástupce na přestup Tadeáše Klacka do TC Dvůr 

Králové n.L. za tabulkovou hodnotu výchovného ve výši 3000,-Kč. 

3. Výbor schvaluje přijetí Leoše Patky do tenisového oddílu TJ Loko Trutnov. Jedná se o 

dospělého člena oddílu. 

4. Výbor upozorňuje na opětovné placení herních příspěvků v zimní sezóně ve výši ceníku 

haly Mebys s platností od 24. 12. 2021. Za výběr herního příspěvku i měsíční vyúčtování 

odpovídají oddíloví trenéři TJ Loko Trutnov. 

5. Herní příspěvek se nevybírá pouze u klubových tréninků pod vedením oddílových 

trenérů. 

6. Výbor jednohlasně schválil od 1. 1. 2022 navýšení členských příspěvků ze 600,-Kč na 

1000,-Kč ročně, mimo výjimek dle interní oddílové směrnice. 

7. Členské příspěvky musí být uhrazeny na rok 2022 do 28. 2. 2022 převodem na účet TJ 

Loko Trutnov. (26631601/0100 , VS: 23001, do poznámky uveďte: TENIS + jméno a 

příjmení, za koho jsou příspěvky hrazeny !!!) 

8. Výbor projednal přednesenou informaci o údajných stížnostech p. Práška na činnost 

výboru oddílu, kterou jmenovaný prezentuje u vedení Mebys Trutnov a TJ Loko 

Trutnov. 

9. Výbor oddílu nedostal do současné doby žádný oficiální podnět k jednání s p. Práškem, 

coby zákonným zástupcem dvou nezletilých oddílových členů.   

10. Výbor pověřil předsedu oddílu k jednání s předsedou TJ Loko Trutnov a p. Práškem, 

který byl v minulosti vyloučen z tenisového oddílu pro verbální a fyzická napadání 

členů oddílu i dalších osob. 

11. Pokud požádají členové oddílu Nello a Luca Práškové (jejich zákonní zástupci) o přestup 

do jiného oddílu v přestupovém období, výbor toto rozhodnutí doporučí bez 

finančního vyrovnání. 

12. Výbor stanovil termín volební členské schůze na úterý 5. dubna 2022 od 18 hodin. 

Místo bude upřesněno v pozvánce. Plánovaná čl. schůze v prosinci 2021 byla zrušena 

vzhledem ke karanténě členů výboru a nemožnosti dodržet covid hygienické pokyny.  

 

 

 

 

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


