
Zápis ze schůze výboru Tenisového oddílu T.J. Sokol Uherský Brod 
 
Dne 31.8.2022 v 18:00 v klubovně Tenisového oddílu T.J. Sokol Uherský Brod (dále jen TO) proběhla 
schůze výboru Tenisového oddílu T.J. Sokol Uherský Brod (dále jen Výbor) za účasti Pavla Braunera, 
Ctirada Macháčka, Pavla Lečbycha a Lukáše Najmana. Pavel Persona byl omluven.  

 
1. Seznámení s obsahem schůze. 

Výbor schválil obsah schůze. 
 
2. Akce pro děti „Konec letní sezóny“ 24.9.2022 od 13:00. 

Výbor schválil akci s pracovním názvem „Konec letní sezóny“ v duchu Laver Cupu. Termín 
sobota 24.9.2022. Akce je určena pro dětské členy tenisového oddílu, jejich rodiče a 
sourozence. Výbor schválil program akce a pověřil Pavla Lečbycha vytvořením plakátu a 
zveřejněním akce na klubových stránkách. Výbor pověřil Ctirada Macháčka rozesláním výzvy 
z kraje týdne 36. Výbor pověřil Ctirada Macháčka odsouhlasením rozpočtu na vedení T.J. 
Sokol. Výbor pověřil Lukáše Najmana, Pavla Lečbycha a Pavla Braunera vypracováním 
programu zábavného odpoledne. 
 

3. Závěrečný turnaj „Pohár starosty Uherského Brodu“ 8.10.2022. 
Výbor pověřil Ctirada Macháčka organizací turnaje ve čtyřhře s názvem Pohár starosty 
Uherského Brodu . Termín sobota 8.10.2022. Systém hry – jedna základní skupina - švýcarský 
systém, poté dva pavouky play-off. Hlásí se jednotlivci, švýcarským systémem losování se 
vytvoří páry pro utkání v základní skupině. Po základní skupině vznikne řebříček pro nasazení 
a losování stabilních dvojic pro play-off. Výbor pověřil Ctirada Macháčka odsouhlasením 
rozpočtu turnaje na vedení T.J. Sokol. 
 

4. Zimní sezóna – tréninky závodních hráčů  
Ctirad Macháček předložil nabídku obce Drslavice na pronájem haly pro tréninky dětí 
v odpoledních hodinách. Výbor schválil nabídku a pověřil Ctirada Macháčka k projednání 
pronájmu s vedením T.J. Sokol. Navýšená kapacita umožní lépe uspokojit požadavky na 
trénování závodních hráčů. Na základě probíhajících jednání byla stanovena částka za zimní 
sezónu od 1.11.2022 do 30.4.2023 ve výši 5000 Kč/1h pro děti hrající, nebo se připravující na 
závodní tenis T.J. Sokol Uherský Brod. Výbor pověřil Lukáše Najmana komunikací s rodiči dětí 
a zpracováním rozvrhu ideálně do konce září 2022. 
 

5. Zimní sezóna - ceník 
Ctirad Macháček předložil předběžné kalkulace energií. Výbor schválil předběžný ceník, s tím, 
že dle podpisu smluv na budoucí odběry energií může dojít ke změně ceníku. 
● Cena tréninkové hodiny pro aktuální a budoucí závodní hráče – členy tenisového oddílu T.J. 
Sokol Uherský Brod: Celkem 5000 Kč/1h a zimní sezónu (trenér je hrazen na účet T.J. Sokol 
zvlášť dle měsíčního vyúčtování). 
● Cena pro členy tenisového oddílu T.J. Sokol Uherský Brod: Celkem 8000 Kč/1h a zimní 
sezónu 
● Cena pro nečleny tenisového oddílu T.J. Sokol Uherský Brod: Celkem 12000 Kč s DPH/1h a 
zimní sezónu 
Výbor pověřil Lukáše Najmana sestavením rozvrhu pro tréninky dětí s trenéry v tenisových 
halách Uh. Brod a Drslavice. Výbor pověřil Ctirada Macháčka sestavením rozvrhu pro všechny 
ostatní požadavky na obsazení tenisové haly Uh. Brod. 

  



6. Nový ceník trenérů pro sezónu zima/léto 2022/2023 
Lukáš Najman předložil nový ceník trenérů zpracovaný dle trenérských tříd a počtu hráčů na 
tréninku. Výbor schválil ceník s platností od 1.11.2022. Ceník bude zaslán všem hráčům, kteří 
aktuálně tréninky využívají současně s tvorbou rozvrhu zimní halové sezóny.  
 

7. Zájemci z řady dětských závodních tenistů – přestupy z jiných klubů do T.J. Sokol. 
Na základě poptávky výbor pověřil Pavla Lečbycha a Pavla Braunera komunikací se 
zájemci ohledně možnosti přestupu do T.J. Sokol v rámci ČTS. 
 

8. Zájemci o trenérskou pozici 
Na základě poptávky výbor pověřil Pavla Lečbycha komunikací se zájemci ohledně možnosti 
rozšíření řady trenérů v sezóně 2022/2023. 

 
 
V Uherském Brodě 31.8.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedl Ing. Ctirad Macháček, MBA 
 


