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Zápis 
 

ze zasedání valné hromady občanského sdružení (spolku) „Tenisový klub 
Pačejov“ zaregistrovaného 27.7.2011 na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-
1/85238/11-R, IČO: 22880925 se sídlem v Pačejově – nádraží 119, 341 01, telefon 
731 609 596, která se konala v Pačejově dne 21.11.2015.   
 
 
 
Program: 

1. zpráva o činnosti TK 
2. zpráva o hospodaření TK 
3. informace členů výkonného výboru TK 
4. různé 
5. diskuze 
6. závěr 

AHOJ 

 

 

Zahájení  

Jednání valné hromady (VH) zahájil předseda TK Pačejov pan Jiří Hák, přivítal 
všechny přítomné členky, členy a hosty.  

Dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu, bylo při zahájení přítomno 20 
členek a členů TK Pačejov a host pan starosta, Ing. Jan Vavřička.  

Valná hromada byla seznámena s výše uvedeným programem, nikdo 
z přítomných nechtěl program pozměnit popřípadě doplnit a veřejným hlasováním 
valné hromady byl uvedený program jednohlasně schválen (hlasů pro: 20, proti: 0, 
nikdo se nezdržel hlasování).  

Jako zapisovatele průběhu valné hromady navrhl předseda TK Pačejov Jiří 
Hák Andreu Bohatou a ověřovateli zápisu byli navrženi František Kába ml. a 
František Štěpán. Valná hromada jednomyslně schválila zapisovatele i ověřovatele 
zápisu veřejným hlasováním (hlasů pro: 20, proti: 0, nikdo se nezdržel hlasování).  
 

1. Zpráva o činnosti TK Pačejov 

Člen Výkonného výboru TK Pačejov Luboš Štěpán seznámil přítomné členy s 
dosavadní činností TK Pačejov v tomto roce. Nejvýznamnější událostí roku bylo 
dokončení antukového tenisového kurtu v Pačejově. Zdůrazněna byla účast obce na 
dobudování a kolaudaci kurtu a přítomným členům patřilo poděkování za účast na 
brigádách spojených s výstavby kurtu. Za slavnostní otevření kurtu zástupce  
Výkonný výbor  TK  poděkoval  obci Pačejov.  
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Nejvýznamnější činnosti TK Pačejov v roce 2015:    

1) TK Pačejov 30. května 2015 pořádal letní turnaj čtyřher v Plánici, kterého se 
zúčastnili nejen členové klubu, ale i hosté z jiných tenisových klubů. Vítězové 
turnaje Luboš Štěpán a Václav Hlůžek st. převzali putovní pohár věnovaný 
starostou obce Ing. Janem Vavřičkou. 

2) Další a asi nejočekávanější událostí tohoto roku bylo slavnostní otevření kurtu 
v Pačejově dne 25. července 2015 za účasti reprezentačního trenéra týmu ČR 
pro Davis Cup Jaroslava Navrátila a sester Adély a Simony Heinových. Kurt byl 
slavnostně otevřen exhibičním utkáním dvouhry Adély Heinové s Nikolou 
Schweinerovou. Obě nadějné tenistky předvedly tenis vrcholové úrovně.       

3) Někteří členové TK Pačejov se 22. srpna 2015 zúčastnili 10. ročníku memoriálu 
Miloslava Šimka a 19. září 2015 pak  podzimního turnaje Orel Cup. Oba turnaje 
byly odehrány na kurtech Tenisového klubu Horažďovice.  

4)  Od letošního srpna byl rozehrán na novém kurtu „letní“ turnaj čtyřher TK 
Pačejov, který se bude ještě dohrávat na jaře roku 2016. Do tohoto turnaje se 
přihlásilo 11 dvojic. V  roce 2016 je plánován na kurtu v Pačejově další obdobný 
turnaj dvouher a čtyřher. Předpokládá se opět hojná účast hráčů nejen z řad 
členů TK Pačejov. Termíny zápasů (každý s každým) si opět budou jednotlivé 
předem domluvené páry (pro čtyřhru) i jednotlivci (pro dvouhru) volit po vzájemné 
dohodě tak, aby všechny zápasy byly odehrány v r.2016. 

5) V pondělí 28. prosince 2015 je od 10 do 17 hodin pořádán halový tenisový turnaj 
řtyřher ve Strakonicích a druhý den 29. prosince proběhne od 13 hodin v KD 
Pačejov Vánoční turnaj ve stolním tenisu (kategorie: mládež do 15 let, ženy, 
muži). Spolu s turnajem ve stolním tenisem změří své schopnosti 29.12 i šachisté 
ve svém turnaji. Na oba turnaje TK Pačejov zve všechny zájemce. 

 
  

2. Zpráva o hospodaření TK Pačejov 
 

Předseda TK Pačejov Jiří Hák seznámil přítomné s financemi a hospodařením 
klubu. Hlavními příjmy v roce 2015 byla dotace od společnosti NET4GAS, s.r.o. a 
příspěvek obce Pačejov. Dalším významným příjmem jsou členské příspěvky členů 
TK Pačejov určené ve stanovách spolku. Nezanedbatelným příjmem je i nájemné 
z pronájmu kurtů formou permanentek členů TK Pačejov. 
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3. Informace členů Výkonného výboru TK Pačejov 

 

Člen Výkonného výboru TK Pačejov František Vaněk seznámil členy 
s fungováním výkonného výboru a předložil informace z jejich pravidelných schůzek.   

 
    
 

4. Různé 
   

 Valné hromada byla informována o tom, že obec nabízí k využití pergolu po 
rekonstrukci předsálí kulturního domu v Pačejově - nádraží. TK Pačejov má 
zájem pergolu využít na novém antukovém kurtu, který je majetkem obce a 
písemně požádá obec o případné přidělení pergoly.  

 V průběhu schůze byla diskutována možnost práce s mládeží. TK Pačejov se 
bude snažit ve spolupráci se školou podchytit zájemce o hru tenisu zejména 
z řad dětí a mládeže. Pro tyto zájemce pak bude řešena možnost jejich trénování 
členy TK Pačejov (zvládnutí základů tenisu, trénink tenisu v rámci „Dne dětí“ - 
den otevřených dveří na kurtu v Pačejově, popřípadě uspořádání samostatného 
turnaje pro děti). 

 Díky dotačnímu, přísně účelovému programu Companius společnosti NET4GAS, 
s.r.o. byla zajištěna v roce 2015 dotace pro TK Pačejov 20 000 Kč. Dotace byla 
získána již i v roce 2014. Žádost o tuto dotaci zajišťuje pro TK Pačejov 
zaměstnanec firmy NET4GAS, s.r.o. František Kába, který se pokusí dotaci 
získat i v r. 2016.    

 Valná hromada byla informována o tom, že Andrea Bohatá vytvořila několik 
návrhů loga pro TK Pačejov a je na rozhodnutí přítomných členů a členek TK, 
aby si vybrali logo, které uznají za nejvhodnější. 

 Členové Výkonného výboru TK Pačejov informovali valnou hromadu, že bude 
nutné uspořádat brigádu k dokončení některých prácí spojených se zazimováním 
kurtu. Správně provedené zazimování kurtu poslouží k zdárnému překlenutí 
ochrany kurtu v zimním období. Výkonný výbor TK Pačejov bude o termínu 
brigády členy informovat na webu TK Pačejov nebo mailem.  
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5. Diskuse 
 

 Karel Kufner přislíbil oslovení firmy Hass Chanovice za účelem získání 
sponzorského daru pro rok 2016.  

 Dotaz k Vánočnímu turnaji vznesl Vlastimil Zeman, který se ptal, zda li se budou 
dvojice hráčů losovat z klobouku nebo se budou hlásit dvojice předem. Valná 
hromada rozhodla, že se budou páry losovat z klobouku. 

 František Štěpán připomněl, že je zapotřebí pořídit válec na kurt.  Po debatě 
valné hromady se Výkonný výbor zavázal, že pořízení válce v roce 2016 zajistí. 

 V rámci valné hromady byla diskutována možnost společného rozšíření 
sportovního areálu mezi kabinami a kurtem ve spolupráci s TJ Sokol Pačejov 
(tréninková plocha, tenisová zeď atp.). Tomáš Cihlář opětovně za Sokol Pačejov 
nabídl k využívání zázemí hřiště pro členy TK Pačejov (bude vyhotovena kopie 
klíče od toalet pro TK Pačejov, zároveň nabídl v případě zájmu zapůjčení 
malotraktoru pro úpravy kurtu s válcem). V závěru poděkoval za spolupráci TK 
Pačejov s TJ Sokol Pačejov.  

 František Kába doporučil zvolení loga výběrem přítomných členů TK ze všech 
předložených návrhů loga. Volba loga proběhla a Valnou hromadou bylo vybráno 
logo, které získalo nejvyšší počet hlasů (logo je v záhlaví zápisu z této VH).  

 František Kába vznesl dotaz, zda mají členové TK letos zájem pořádat a pomoci 
při zajišťování turnaje ve stolním tenisu. Valná hromada rozhodla, že schvaluje 
pořádání turnaje a zároveň někteří členové přislíbili pomoc při pořádání tohoto 
turnaje. Datum turnaje je stanoven na 29.12.2015 od 13 hodin v KD Pačejov. 

 Dále vznesl František Kába dotaz, zda chce valná hromada zachovat pořádání 
letního turnaje v Plánici. Valná hromada rozhodla tento turnaj nadále i v r.2016 
pořádat a to ve stejné podobě jako letos. Termín bude Výkonným výborem TK 
Pačejov upřesněn a zveřejněn na webových stránkách klubu. 

 František Štěpán a František Vaněk poděkovali Liboru Smolíkovi za obrovskou 
pomoc na dobudování kurtu, Františku Kábovi a Andree Bohaté za administrativu 
související s chodem TK Pačejov. K poděkování se připojili další členové. 

 František Kába navrhl Výkonnému výboru TK Pačejov projednat s Josefem 
Hlůžkem a Václavem Hlůžkem ml. možnost, aby web TK Pačejov spravovala 
v budoucnu Andrea Bohatá a mohla tak operativněji na webové stránky 
vyvěšovat aktuální informace, výsledky turnajů popřípadě on-line rezervaci kurtu. 
Valná hromada rozhodla, aby Výkonný výbor toto s Václavem a Josefem 
Hlůžkem  projednal a zároveň jim poděkoval za jejich práci spojenou s funkčností 
webu TK. 
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 Pro rok 2016 budou opět vyhotoveny permanentky pro členy TK Pačejov. 
Zároveň bude vedena členskou základnou TK diskuze, zda vytvořit permanentky 
pro širokou veřejnost a jaká bude jejich případná cena. Jestli upravit jinak 
hodinové nájemné na kurtu. Návrhy cen a rozsah permanentek (děti, mládež, 
dospělí, členové TK) budou předány k posouzení Výkonnému výboru, který 
následně rozhodne. Valná hromada souhlasí. 

 František Kába požádal členky a členyTK, kteří ještě za rok 2015 nezaplatili 
členské příspěvky, aby tak učinili bezhotovostně na účet TK Pačejov nebo 
v hotovosti jemu. Valná hromada souhlasí. 

 Starosta obce Ing. Jan Vavřička doporučil TK Pačejov zapojit děti do činnosti, 
navrhuje trénování dětí členy TK a pořádání tenisových akcí pro děti. Vyzývá k 
vlastní iniciativě členů TK Pačejov (tuto iniciativu bude navrhovat každému 
spolku v obci). Navrhuje TK Pačejov zorganizovat alespoň jednu akci v roce 
2016. Valná hromada rozhodla, že se pokusí v rámci svých možností v roce 2016 
práci s dětmi zajistit.  

 Všichni členové TK Pačejov srdečně pogratulovali panu starostovi k jeho kulatým 
narozeninám a členové Výkonného výboru mu předali za TK Pačejov dárek.   

 

 

V Pačejově – nádraží dne 21. 11. 2015  zapsala: Andrea Bohatá  

 

 

 ........................................ 

 Andrea Bohatá 

 

 

Vše výše uvedené přečetli a s výše uvedeným souhlasí ověřovatelé zápisu pan 
František Štěpán a Bc. František Kába ml., kteří toto ověřují svými podpisy: 

 
 

............................................... ........................................ 
František Štěpán František Kába ml. 

 




