
Zápis ze schůze výboru Tenisového oddílu T.J. Sokol Uherský Brod 
 
Dne 14.10.2022 v 19:00 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, Lukáše Najmana a Pavla Persony.  

 
1. Seznámení s obsahem schůze. 

Výbor schválil obsah schůze. 
 
2. Termín zimní halové sezóny. 

Výbor schválil rozsah zimní sezóny od 1.11.2022 do 30.4.2023. V této době se bude 
provozovat oddílová tenisová hala T.J. Sokol v Uherském Brodě a nově budou probíhat 
tréninky dětí i v hale Drslavice. Výbor pověřil Ctirada Macháčka předáním podkladů a rozvrhu 
hodin haly Drslavice podpis nájemní smlouvy obce Drslavice s T.J. Sokol. 
 

3. Provozní a hrací řád a dodatek zimní sezóny. 
Výbor schválil Provozní a hrací řád zimní sezóny 2022/2023. Výbor schválil Dodatek č.3 zimní 
sezóny 2022/2023. Výbor pověřil Pavla Lečbycha zveřejněním dokumentů na oddílových 
internetových stránkách a oddílovém FB profilu. 
 

4. Rozvrh zimní sezóny. 
Ctirad Macháček a Lukáš Najman předložili výboru rezervované hodiny členů TO. Vzhledem 
k tomu, že se již během tohoto týdne další zájemci z řad členů TO neobjevili, výbor aktuální 
rozvrh schválil a současně pověřil Ctirada Macháčka nabídnutím volných hodin i ostatním 
zájemcům. Výbor pověřil Pavla Lečbycha zveřejněním rozvrhu zimní sezóny na oddílových 
internetových stránkách a FB profilu. Výbor dále pověřil Ctirada Macháčka zajištěním 
rozeslání výzvy k platbě hráčům a rodičům dětí v týdnu od 17.10.2022. 
 

5. Nový ceník trenérů pro sezónu zima/léto 2022/2023. 
Na minulém výboru byl schválen nový ceník trenérů zpracovaný dle trenérských tříd a počtu 
hráčů na tréninku, který bude platný od 1.11.2022. Výbor pověřil Pavla Lečbycha zveřejněním 
nového ceníku na oddílových internetových stránkách a FB profilu. 
 

6. Sestavení závodních týmů T.J. Sokol pro soutěže v rámci ČTS pro sezónu 2023. 
Výbor pověřil Pavla Braunera přípravou seznamů jednotlivých družstev a organizací schůzky 
s rodiči tenistů ohledně závodní sezóny 2023. 
 

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

8. Kalendáře registrací, přestupů a hostování pro sezónu 2023. 
Výbor pověřil Lukáše Najmana registrací nových závodních hráčů a prodloužení registrací 
stávajících hráčů pro sezónu 2023. 
 

9. Nábor do tenisové přípravky 2023. 
Na základě aktuální kapacity trenérů pro sezónu 2023 výbor předběžně schválil nábor 8 dětí 
(budoucích závodních hráčů) ve věku 5-6 let pro letní sezónu 2023. Zájemci budou zapsáni a 
podle počtu zaregistrovaných bude proveden užší výběr před zahájením tréninkové sezóny 
v dubnu 2023. Výbor pověřil Pavla Lečbycha zpracováním náborového letáku a jeho 
zveřejněním na oddílových internetových stránkách a FB profilu. 



 
10. Vize závodního tenisu a trénování. 

Výbor prodiskutoval vizi trénování a závodního hraní pro budoucí roky. Na základě širší 
shody z diskuze si každý člen výboru připraví pro další schůzi výboru připomínky k vizi 
fungování tréninků a závodního tenisu TO. Nejpozději před zahájením letní tréninkové sezóny 
2023 by byl finalizován dokument ke zveřejnění na oddílových internetových stránkách.  
 

11. Školení trenérů. 
ČTS otevírá školení trenérů III. třídy ve Zlíně v průběhu března 2023. Výbor pověřil Lukáše 
Najmana komunikací s potenciálními zájemci ohledně zájmu o školení a možnosti podpory 
rozšíření řady trenérů v sezóně 2023/2024. 
 

12. Zajištění antuky a revize nářadí údržby pro letní sezónu 2023. 
Výbor pověřil Pavla Personu revizí potřeb antuky a revizí potřeb údržby tenisových kurtů pro 
sezónu 2023.  
 
 

 
V Uherském Brodě 14.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedl Ing. Ctirad Macháček, MBA 
 


