Tenisový oddíl Slavoj Český Brod
Sokolská 894, 282 01 Český Brod

Tel. +420-720691893

http://www.tenis-cbrod.cz

Pozvánka

Výbor tenisového oddílu si Vás dovoluje pozvat
na

VALNOU

HROMADU

která se koná elektronicky

ve dnech 22. až 31. března 2021.

Za výbor tenisového oddílu Vás zve

Vladimír Novák, předseda

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zpráva o hospodaření za rok 2020 (Vladimír Novák)
Návrh rozpočtu na rok 2021 (Vladimír Novák)
Zpráva předsedy oddílu (Vladimír Novák)
Zpráva Revizní komise (Ivan Chmelík)
Zpráva o závodním tenisu 2020 (Zdeněk Pučálka)
Projednání návrhu hracího řádu pro rok 2021 (včetně ceny za dvorec)
Projednání návrhu VTO na výši příspěvků a brigádnických hodin člena
Závěr
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Vážení sportovní přátelé.
Obracím se na Vás jménem tenisového výboru letos poprvé naprosto jiným
způsobem s pořádáním naší Valné hromady ze známých důvodů.
Rozhodli jsme, že letos uspořádáme VH korespondenčně a její nutné hlasovaní
takzvaně per rollam (tj. hlasování korespondenčně).
Tento dokument je i na webu našeho oddílu www.tenis-cbrod.cz včetně příloh.
Veškeré sportovní výsledky najdete v přiložené zprávě na webu od pana Pučálky.
Přes veškeré loňské problémy s pořádáním soutěží jsme udrželi všechny soutěže a
můžeme být hrdi na naše hráče, trenéry a vedoucí družstev. Patří jim za to od nás
všech velké poděkování. Bohužel jsme vloni nemohli uspořádat již tradiční ukončení
sezóny pro mládež. Alespoň jsme všem poděkovali individuálním předáním
kompletem tenisového oblečení.
Členská základna v roce 2020:
1. Mládež od 3 do 5 let ............................................................................................. 7
2. Mládež od 6 do 9 let ........................................................................................... 23
3. Mládež od 10 do 14 let ....................................................................................... 34
4. Dorost od 15 do 18 let a studující do 24 let........................................................ 16
5. Dospělí................................................................................................................. 44
6. Důchodci od roku, kdy dosáhnou 63 let ............................................................. 13
7. Celkem............................................................................................................... 137

Hospodaření v roce 2020:
1. Tenis - příjmy.............................................................................................. 992 254,- Kč
2. Tenis - výdaje .......................................................................................... 1 448 850,- Kč
3. Tenis – celkem (ztráta) ....................................................................... -456 596,- Kč
4. Ubytovna - příjmy ...................................................................................... 961 953,- Kč
5. Ubytovna - výdaje ...................................................................................... 725 399,- Kč
6. Ubytovna – celkem (zisk)..................................................................... 236 554,- Kč
7. Tenis a ubytovna – celkem (ztráta) .................................................... -220 042,- Kč

Celkem naše hospodaření skončilo ztrátou ve výši 220.042,- Kč, která byla
způsobena výpadkem příjmů z haly a pokryta přebytkem z roku 2019. V roce 2020
jsme i přes značné problémy díky pandemii investovali do areálu. Jistě jste si všimli
nového oplocení a okolí dvorce č. 4, rekonstruovali jsme sociální zázemí především
pro ženy s novým vybavením v obou šatnách a naši správci se celoročně starali o
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areál. Investovali jsme několik desítek tisíc korun do ubytovny, abychom zajistili
určitou úroveň a stabilizovali její obsazenost. V současné době je ubytovna a její
příjmy z ní naší záchrannou brzdou před velkými ekonomickými problémy.
V příloze na webu je také zpráva Revizní komise.
Pro rok 2021 vycházíme s čísel roku 2020 a předpokladu, že již budeme mít na
podzim příjmy z haly a že se samozřejmě rozeběhne i jarní a letní sezóna.
1. Tenis + ubytovna (příjmy) ....................................................................... 2 250 000,- Kč
2. Tenis + ubytovna (výdaje) ....................................................................... 2 225 000,- Kč
3. Tenis + ubytovna (celkem)..................................................................... 25 000,- Kč

Někteří z Vás určitě zaregistrovali náš problém se spadnutím nafukovací haly, tak
jako mnoha dalším v ČR z důvodů námrazy a velkého množství sněhu. Řešíme
s pojišťovnou a dodavatelem opravy vzniklých škod.
V letošním roce předpokládáme následující opravy a investice v areálu a ubytovně.
Především chceme udělat nové ploty kolem dvorců č. 6 a 7, abychom následně
mohli provést rekonstrukci antukového povrchu. Na ubytovně budeme dále
postupovat s nutnými obměnami vybavení. V současné době probíhá částečná
rekonstrukce kuchyňky v klubovně.
V sezóně 2021 navrhujeme příspěvky a brigády ve stejné úrovni jako 2020.
Dokument je umístěn na našem webu ve složce „Ke stažení“. To samé se týká
Hracího řádu, kde nenavrhujeme žádné změny.
Doufáme, že se brzy situace zlepší a dovolí nám přivítat všechny naše členy a
příznivce na tenise jak při mistrovských zápasech, turnajích, trénincích nebo
rekreačních kláních a následném posezení s kamarády a přáteli v klubovně nebo na
terase. Určitě by nám pomohlo, pokud má někdo tip na pronajímatele kiosku.
Závěrem bychom jako tenisový výbor chtěli aspoň tímto způsobem poděkovat všem,
kdo se podíleli a podílejí na rozvoji našeho tenisového oddílu
Žádáme všechny naše členy, kteří mají zaplaceny příspěvky nebo udržovací poplatek
za rok 2020, o následující úkon:
Zašlete prosím na email novak.vladimir@post.cz nebo tenis@tenis-cbrod.cz
upravený následující text nejpozději do 31. 3. 2021, kdy bude uzavřeno sčítání.
V mailu vyplňte jméno, příjmení a případně rozlišení (st., ml.) a použijte pouze 1
z možností Souhlas / Nesouhlas / Zdržel se. Ostatní 2 řádky odstraňte. Dále zde
můžete uvést své návrhy, námitky nebo doplnění.
Následně uveřejníme výsledek na webu tenisu. Pro případné dotazy volejte na
uvedená čísla členů výboru na webu www.tenis-cbrod.cz
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Hlasuje se souhrnně o následujících bodech:
1.
2.
3.
4.

Zpráva o hospodaření v roce 2020
Návrh rozpočtu na rok 2021
Výše příspěvků, počet brigádnických hodin, poplatek za pronájem dvorců
Hrací řád

Jméno a příjmení: ……………………….
Souhlas: Ano
Nesouhlas: Ne
Zdržel se: 0
Námitky, návrhy , doplnění : ……………………………….

Předem moc děkujeme za spolupráci.
Za tenisový výbor
Vladimír Novák – předseda
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PŘÍSPĚVKY – BRIGÁDY – NÁJMY - 2021
I. Platby na účet
1.

Pro veškeré platby bankovním převodem použijte číslo účtu: 27-0425397349/0800.

II. Příspěvky
8.

Mládež od 3 do 5 let .............................................................................................. 700,- Kč

9.

Mládež od 6 do 9 let .............................................................................................. 900,- Kč

10. Mládež od 10 do 14 let ........................................................................................ 1400,- Kč
11. Dorost od 15 do 18 let a studující do 24 let......................................................... 1900,- Kč
12. Dospělí ................................................................................................................. 3200,- Kč
13. Důchodci od roku, kdy dosáhnou 63 let .............................................................. 1900,- Kč
14. Člen výboru, čestný člen ............................................................................................ 0,- Kč
15. Nehrající člen oddílu (hru si platí jako host) .......................................................... 900,- Kč
16. Sponzor – individuálně dle výše daru, rozhoduje výbor TO

III. Brigády – je možno zaplatit za cenu 200,- Kč za hodinu
1.

Mládež do 9 let ......................................................................................................... 0 hodin

2.

Mládež od 10 do 14 let ............................................................................................. 5 hodin

3.

Dorost od 15 do 18 let .............................................................................................. 8 hodin

4.

Dospělí ...................................................................................................................... 8 hodin

5.

Důchodci od roku, kdy dosáhnou 63 let ................................................................... 0 hodin

6.

Ženy od 18 let............................................................................................................ 0 hodin

7.

Člen výboru, čestný člen ........................................................................................... 0 hodin

8.

Sponzor – individuálně dle výše daru, rozhoduje výbor TO

IV. Pronájem dvorce (host)
1.

Ve dvouhře.......................................................................................................... 120,- Kč / hodinu

2.

Ve čtyřhře.............................................................................................................. 60,- Kč / hodinu

3.

Za každou další započatou půlhodinu platí polovinu z výše uvedené sazby

V Českém Brodě dne 31. března 2021
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HRACÍ ŘÁD TENISOVÉHO ODDÍLU
I.
Všeobecná ustanovení
1. Každý hráč a zájemce o hru je povinen se seznámit a řídit se tímto hracím řádem, pokyny
správce, členů výboru klubu a při konání turnaje též ředitele turnaje.
2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků, splnění brigádnické povinnosti
nebo uhrazení neodpracovaných brigádnických hodin. Hosté mají právo na hru v případě, že
zaplatí za pronájem dvorce.
3. Při nedodržování tohoto hracího řádu, může být člen klubu nebo host vykázán, a to bez nároku
na vrácení hracího poplatku, správcem z dvorce s tím, že do doby, než jeho přestupek projedná
výbor klubu, mu nebude umožněn přístup na dvorce. Nedodržování hracího řádu může výbor
trestat sankcemi, počínaje napomenutím, peněžitou pokutou a případně i návrhem Valné
hromadě na vyloučení z tenisového klubu. Na přestupky má povinnost upozornit správce a
členy výboru každý člen klubu.
4. Klub neodpovídá za ztrátu cenností a finančních částek.
5. Výbor klubu je oprávněn na základě vzniklé situace pozměnit tento hrací řád a změny zveřejnit.

II.
Obsazování dvorců
1. Hráči musí dodržovat týdenní rozvrh dle rezervačního systému na dvorcích nebo pokynů
správce. Jakoukoliv změnu nebo úpravu tohoto rozvrhu povoluje výbor klubu.
2. Hrací doba je od 8:00 do setmění a je stanovena na všech dvorcích na 90 minut pro dvouhru a
90 minut pro čtyřhru, a to včetně závěrečné úpravy dvorce. Výjimku tvoří dvorce, které jsou
vyčleněny pro trénink členů závodních družstev nebo jsou pronajaty ke komerčním tréninkům.
Na tréninkových dvorcích mají vždy přednost závodní hráči.
3. Tenisové dvorce se rezervují online v rezervačním systému po registraci nebo telefonicky u
správce, který zajistí vložení do rezervačního systému.
4. Rezervaci může objednatel zrušit bez sankce nejpozději 2 hodiny před jejím začátkem. V
případě pozdějšího zrušení rezervace zaplatí objednatel sankci ve výši 25% aktuální hodinové
sazby pro veřejnost a to nejpozději do následného hraní. Pokuta se platí u správce klubu proti
registrovanému dokladu. V případě nezaplacení pokuty, nebude objednatel správcem vpuštěn
na dvorec.
5. V případě, že se objednatel nedostaví na objednaný termín, je povinen zaplatit pokutu ve výši
50% aktuální hodinové sazby pro veřejnost a to nejpozději do jeho následného hraní. Pokuta se
platí u správce klubu proti registrovanému dokladu a peníze jdou do pokladny klubu. V případě
nezaplacení pokuty nebude objednatel správcem vpuštěn na dvorec.
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6. Sejde-li se v jeden čas více zájemců o hru, platí toto pořadí pro obsazení dvorce:
a) člen klubu
b) sponzor
c) host (pronájem dvorce)
d) mládež klubu
7. Členové klubu si rezervují dvorce bezplatně, hosté platí za pronájem dvorců plnou výši
stanoveného hracího poplatku, hosté člena klubu pak platí za pronájem dvorce ½ částky z
tohoto poplatku.
8. Závodní hráči A mužstva dospělých, kteří jsou na soupisce mužstva pro příslušný rok, mohou
trénovat se sparingpartnerem – nečlenem klubu, a to s hráčem srovnatelné nebo vyšší
výkonnosti. Pro hru se sparingpartnerem se uplatňuje běžný rezervační režim.
9. V době mistrovských utkání a turnajů je hra pro rekreační tenis omezena.

III.
Rozdělní dvorců
1. Mládež, kterou tvoří základna, žáci a dorost, má přednostně vymezené tréninkové hodiny
v rezervačním systému na dvorcích č. 1, 2, 3, 4, 8 a 9. Tyto dvorce se přednostně obsazují hrou
s trenéry, závodními hráči a komerčními tréninky.
2. Dospělí závodní hráči mají přednostně vymezené tréninkové hodiny v rezervačním systému na
dvorci č. 1.
3. Rekreační hráči mají přednostně vymezené hodiny v rezervačním systému na dvorcích č. 5, 6 a
7.
4. Závodní hráči a mládež mají přístup na tyto dvorce pouze po souhlasu správce.
5. V případě nesrovnalostí je správce nebo člen tenisového výboru oprávněn rozhodnout o
přidělení dvorce, korekci v rezervačním systému nebo odmítnutí přidělení dvorce.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. O způsobilosti dvorce ke hře rozhoduje správce. Hráči mohou hrát na dvorci jen ve vhodném
tenisovém oděvu a obuvi. Během hry nesmí hráč obtěžovat ostatní hráče svými hlasitými nebo
vulgárními projevy. Hráči jsou povinni před hrou dvorec řádně nakropit a po skončení hry
dvorec urovnat hrablem a následně upravit síťovačkou nebo kartáčem po celé jeho ploše. Po
ukončení hracího dne správce zajišťuje dvorce na noc.
2. Členové klubu i hosté jsou povinni všestranně chránit zařízení tenisového areálu, udržovat
pořádek a čistotu na dvorcích, v šatnách, na WC i v ostatních prostorách tenisového areálu.

V Českém Brodě dne 31. března 2021
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