
Zápis z výborové schůze oddílu tenisu TJ Lokomotiva Trutnov 
Trutnov, 18. ledna 2022 

 

Místo konání: tenisový areál Mebys Trutnov 

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

Hosté: Vaníček Petr, Prášek Daniel, Musil Petr-předseda TJ Loko Trutnov 

Omluven: Davídek Libor 

 

1. Zahájení schůze předsedou , přivítání hostů a stanovení programu jednání. 

2. Libor Davídek se omluvil z důvodu nemoci a předal informace předsedovi oddílu O. 

Martincovi. 

3. P. Prášek žádal předem předsedu oddílu o možnost účastnit se výborové schůze jako 

rodič nezletilých členů oddílu. P. Prášek byl v minulosti vyloučen z oddílu za 

protispolečenské a nesportovní chování. Předchozí jednání s předsedou oddílu p. 

Martincem i předsedou TJ Loko Trutnov p. Musilem byla neúspěšná. 

4. P. Prášek vystoupil s dotazy na činnost oddílu, zajímal se o zařazování dětí do klubových 

tréninků, využití haly Mebys, financování oddílu, sestavování soupisek na soutěže 

družstev. 

5. K dotazům p. Práška se vyjádřil předseda oddílu O. Martinec a oddílový trenér p. 

Vaníček. Klubové tréninky jsou sestavovány ve skupinkách max. 4 hráčů dle věkových 

kategorií a výkonosti hráčů.  

6. P. Prášek během roku odmítl, aby se jeho děti účastnily KT v letním období a nechtěl 

ani v září při sestavování zimního tréninkového plánu  využití nabízených termínů KT 

v určených skupinách. Byl nespokojen s termíny a složením skupin hráčů. 

7. P. Prášek se vyjádřil negativně ke způsobu vedení KT, k systému tréninků a jejich 

kvalitě. Tréninky pod oddílovými trenéry jsou dle jeho slov vedeny neprofesionálně, 

nekvalitně a nekoncepčně. Doporučuje inovace, novou metodiku, čerpání informací z 

jiných oddílů, případně výměnu trenérů. 

8. Předseda TJ Loko Trutnov p. Musil vystoupil a odpovídal na dotazy p. Práška, který 

neakceptoval jeho sdělení. P. Musil uvedl, že činnost a organizace tenisového oddílu je 

zcela v pořádku, jsou dodržovány interní oddílové dokumenty a standardy řízení oddílu 

TJ Loko Trutnov. Oddíl tenisu funguje stejně jako další oddíly TJ Loko Trutnov 

s návazností na dotační podporu sportovišť Mebys Trutnov. Pokud je p. Prášek 

nespokojen s kvalitou a možnostmi oddílu, tak je možné využít zázemí a výhody  jiného 

tenisového oddílu mimo TJ Loko Trutnov. 

9. Výbor projednal a předal požadavek p. Musilovi na navýšení dotace na sportoviště 

Mebys z důvodu vyššího počtu odehraných hodin v hale Mebys, než v roce 2019. 

V tomto roce, a letech minulých, se využívala z kapacitních důvodů hala hotelu 

Davídek, která je již dva roky mimo provoz. Na tuto halu se však nevztahovala městská 

dotace a nebyla zde žádná finanční podpora hráčů oddílu. 



10. V současné době se využívá hala Mebys po-pá od 13h do 19h a v neděli dopoledne. 

Z toho je 25 hodin klubových tréninků včetně tenisové školičky. 

11. Rozbor hospodaření a požadavek na navýšení dotace na sportoviště pro rok 2022 

zpracoval hospodář oddílu p. Javůrek. 

12. Šéftrenér oddílu p. Davídek informoval předem o přihlášení soutěží smíšených 

družstev VčOTS na rok 2022 a požádal rovněž o zařazení do výběrového řízení přidělení 

oblastních přeborů a turnajů kategorie B.  Turnaje kategorie C starší žáci a žákyně, 

dorostenci a dorostenky, přihlásil do termínové listiny. 

13. Výbor upozorňuje na  placení členských příspěvků od 1. 1. 2022 do 28.2. 2022 ve výši 

1000,-Kč ročně, mimo výjimek dle interní oddílové směrnice (rodiče-členové oddílu, 

trenéři a atd). 

14. 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 !!!)  

15. Výbor připomíná termín volební členské schůze v úterý 5. dubna 2022 od 18 hodin.  

 

 

 

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


