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1. Historie tenisu 

     Tenis – jeden z nejpopulárnějších sportů, označovaný také jako bílý sport -  elegantní 

míčová hra. Varianta se 2 hráči je dvouhra, varianta se 4 hráči je čtyřhra.  Ke hře je zapotřebí 

tenisová raketa, míčky, síť a dvorec (23,77m x 9,60m). Na profesionální úrovni hrají muži a 

ženy zvlášť, výjimku tvoří turnaje, kde proti sobě ve čtyřhře nastoupí muž i žena na každé 

straně. Této čtyřhře se říká "smíšená čtyřhra" nebo „mix“. Při hře hraje roli vedle zvládnutí 

tenisových úderů především rychlý odhad situace, fyzická připravenost, taktické myšlení, 

schopnost dlouhého soustředění a hlavně vnitřní klid. Tenis se vyvinul z míčových a síťových 

her dávného původu. Již Římané hráli podobnou hru, kterou nazývali trigon (rukama nebo 

dřevěnou pálkou odráželi proti sobě kožené míče plněné suchou trávou, žíněmi nebo hadříky). 

O podobných hrách se dochovaly zprávy z 12.st. ve Francii a Itálii (gioco del pallone). 

Pallone hrála tříčlenná až čtyřčlenná družstva… Ve Španělsku vznikla z pallone juego de 

pelota, která je dodnes národní hrou Basků. Podle počtu hráčů se řídily rozměry hřiště i stěny, 

proti níž se odpaloval malý tvrdý míček pomocí zobákovité pálky chiestry přímo ze vzduchu. 

Pelotu mohli proti sobě hrát jednotlivci nebo dvojice, ale též čtyřčlenná až šestičlenná 

družstva. Ve středověku se pak po celé Evropě rozšířila francouzská hra paume (hra dlaní), 

která se původně hrála jen v míčovnách (courte paume) – 30x10 metrů, rozděleno nejdříve 

čarou, pak provazem a nakonec sítí upevněnou ve výši boků - ale později i venku (longue 

paume). Pravidla této hry vyšla v Paříži (v r. 1509?). Ke hře se užívalo malých raket oválného 

tvaru s krátkým držadlem a nízké sítě. V r. 1530 postavili v Louvru oficiální tenisový dvorec, 

r.1571 uznal Karel IX. svaz tenisových učitelů. V r.1596 existovalo v Paříži přes 250 krytých 

sportovních domů, kde se hrál tenis. Ze starofrancouzských her pochází také počítání v tenisu 

– 15:0, 15:15,…. Utkání se hrála do 24 her. Postupně se zkracoval počet her do 6…                         

Pozn.: Hra raketou byla oblíbená - J.A.Komenský ji popsal v učebnici Orbis sensualium 

pictus (Viditelný svět v obrazech, 1658).  

     Kolébkou dnešní hry je Anglie. Podnět dal Angličan major Walter Clopton Wingfield 

v r.1874 hrou, kterou nazval sféristika. Angličan se nechal inspirovat pravidly hry paume, a 

v r. 1875 si nechal patentovat hru zvanou tennis. Hřiště svým tvarem připomínalo přesýpací 

hodin, bylo u základních čar širší než u sítě. Síť byla mnohem vyšší než dnes a na jejích 

sloupcích byly upevněny boční sítě. Hra přes síť vysokou 1,5 metru připomínala dnešní 

badminton. Během vývoje byla pravidla hry značně změněna, dvorec nabyl pravoúhlého tvaru, 

původní název byl změněn na lawn-tennis (z ang. lawn – trávník), zmizely boční sítě a 

snižovala se výška sítě. Název vznikl patrně z francouzského „tenez“, což znamená  berte, 

chytejte. Postupně docházelo k úpravám pravidel. První anglický klub, který převzal hru 

s upravenými pravidly byl All England Croquet Club. I. národní mistrovství Anglie bylo 

sehráno 9. června 1877 ve Wimbledonu (dvorce All England Clubu). V r.1883 byla snížena 

síť ze 122 na dnešních 91,4 cm uprostřed sítě…Pouze jeden rok po ustanovení pravidel tenisu 

vyrobil P.Babolat ve spolupráci s výrobcem tenisových rámů Angličanem Busseyem první 

tenisovou strunu z přírodního materiálu…. Měnilo se i oblečení tenistů. Barvou byla bílá, 

muži hráli v dlouhých kalhotách a saku, ženy v dlouhých sukních a blůzách. Postupně došlo 

na zkracování kalhot  i sukní, objevila se první trika (s límečkem) a vesty. Bílou barvu 

oblečení si udržel dodnes jako tradici pouze Wimbledon.   Z Anglie se tenis brzy rozšířil přes 

Francii a Německo do Rakouska, kde se nejdříve začal hrát v Praze. Od r.1888 již řídila lawn-

tennis anglická asociace, jejíž pravidla postupně přejímaly všechny tenisové kluby i řídící 

orgány v zahraničí. V r.1913 se tenisové asociace a svazy sloučily v Mezinárodní tenisovou 

asociaci (ILFT, od r.1977 ITF). V r.1970 vznikla Grand Prix, celoroční mezinárodní soutěž 

pro muže i ženy (započítávají se největší turnaje sezóny). V tenise neexistuje mistrovství 

světa, proto se až do r.1977 mistři světa v tomto sportu nevyhlašovali. Od r.1978 jsou 



 3 

vyhlašováni na základě postavení ve světových žebříčcích a historicky prvními se stali B.Borg 

a Ch. Evertová, v juniorské kategorii pak I.Lendl a H.Mandlíková. Nejvýznamnějšími turnaji 

se staly původní mezinárodní mistrovství Anglie, USA, Francie a Austrálie, dnešní Grand 

Slamy: Wimbledon, US Open (New York - Flushing Meadows, od r.1881), French Open 

(Roland Garros, 1925) a Australia Open (Melbourne, 1905). Další turnaje se hrají pod 

zkratkami ATP Tour (muži) a WTA Tour (ženy), jejich významnost se řídí celkovou dotací 

turnaje, tzv. price money. V olympijském programu letních olympijských her byl tenis od 

r.1896 do her v r.1924. Poté byl vyřazen, aby se v  r.1988 opět mezi olympijské sporty vrátil.  

      Na území našeho státu se tenis začal hrát v sedmdesátých letech 19.století. V Praze i na 

venkově byl vybudován velký počet míčoven. První turnaj se hrál na zámku hraběte Kinského 

v Chocni v r.1879. V tomtéž roce se hrál také turnaj v zámečku Bon Repos u Nových Benátek, 

kdy odměnou vítězi byl soudek rýnského vína. Tenis na „palubovce“ se pak hrál v r.1880 na 

zámku v Litomyšli, kde jednu velkou síň majitelé upravili pro tenis. První mistrovství o titul 

mistra zemí koruny české se hrálo v r.1885. A před r.1890 bylo v Čechách již kolem 500 

tenisových hřišť s různým povrchem (písek, cement, cihly, trávník). Roku 1893 byl založen    

I. český lawn-tenisový klub v Praze, v r.1906 byla založena Česká lawn-tenisová asociace – 

řídící orgán pro všechny kluby v Čechách. K dalším nejstarším klubům se řadí tenisové kluby 

v Olomouci (1893) a Brně (1894) – tenis se zde začal hrát v tomto roce v německém klubu 

BLTK v Lužánkách a v r.1897 zahájil činnost tenisový kroužek v Pelicově ulici. V r.1904 byl 

založen sportovní klub Moravská Slávia (tenisovou činnost zahájil v r.1906 v Lužánkách). 

Výraznými osobnostmi té doby byli F.Dvořák a J.Dosedla. V r. 1913 se tenisový oddíl 

Moravské Slavie osamostatnil pod názvem Brněnský lawn-tennis cercle a byl tak 

předchůdcem pozdější Zbrojovky Brno a nynějšího BLTC. V Rakovníku – v r.1897  a v Plzni 

v r.1898. V nynějším centru tenisu v Prostějově se začal tenis hrát již v r.1894. K založení 

klubu SK Prostějov však došlo až v r.1910. K obnovení činnosti po 1. světové válce došlo až 

v r.1923. Snad nejlépe je zpracovaná historie a vývoj jihomoravského tenisu, kde k nejstarším 

klubů patřily kluby v Brně, dále v Blansku (1898), Letovicích (1906), Břeclavi (1902), 

Kroměříži, Třebíči, Jihlavě a dalších městech…   

Pozn.: V r.1929 byl založen Lawn-tenisový klub (LTK) i v nedalekých Šlapanicích, zrušen byl 

v r.1938… Pokračovalo se pak od r.1948 – po dokončení 3 kurtů…. V r.1976 zde byla  

založena i tenisová škola mládeže… V r.1977 hrálo družstvo dospělých národní tenisovou ligu!  

     Od r.1921 se naši tenisté účastní Davisova poháru (od r.1900), který jsme v r.1980 vyhráli 

(Československo – Itálie 4:1). Po první světové válce nahradila Českou lawn-tenisovou 

asociaci Československá lawn-tenisová asociace, která řídila tenis až do r.1948 (vyjma let 

1939-1945). Po tzv. sjednocení naší tělovýchovy v r. 1948 bylo vedení tenisu soustředěno 

v Tenisovém ústředí ČOS. V r. 1952 se stala řídící složkou ústřední sekce tenisu při Státním 

úřadu pro tělesnou výchovu a sport, ta od r.1956 podléhala Československému svazu tělesné 

výchovy (ČSTV), dále byl řízen Československým tenisovým svazem a od rozdělení 

Československa  Českým tenisovým svazem. V r.1975 a 2009 jsme byli finalisty poháru (DC). 

Rok 2012 – rok úspěchů reprezentačních týmů ČR v tenisových soutěžích pořádaných 

Mezinárodní tenisovou federací (ITF). Mužské družstvo získalo v 101.ročníku - v jubilejním 

100. finále Davis Cupu  tzv. „salátovou mísu“ (Česká republika – Španělsko 3:2) a ženské 

družstvo zvítězilo a získalo pohár (dámskou salátovou mísu) v jubilejním 50.ročníku obdobné 

soutěže - Fed Cupu. V r.2013 mužský tým ČR v Bělehradě „salátovou mísu“ obhájil (Česká 

republika – Srbsko 3:2). Od února do listopadu 2014 probíhá 103. ročník soutěže DC…..  A 

ženské družstvo ČR v listopadu 2014 znovu vítězí ve Fed Capu (ČR resp. Československo 

triumfovalo ve finále celkem 8x – v letech 1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012 a 2014). 
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2. Historie tenisu v Podolí                                     
 

2.1.  I.období    -     Počátky tenisu v Podolí 
 

     Začátky tenisu v Podolí spadají do poloviny 70. let 20. století, kdy byla v roce 1973 

podolskými členy Sokola a příznivci tělovýchovy zahájena na obecním pozemku u mateřské 

školy výstavba kurtů, které byly dokončeny v r.1974.   

     Zásluhy o výstavbu tenisového kurtu se přičítají především Ivanu MORAVCOVI (1920 – 

1989) a Janu RICHTEROVI (1930-2012).  

 

A jak to bylo podle vzpomínek občanů? 
     Při sportovních aktivitách Ivana Moravce se vždycky kolem něho sdružilo pár nadšenců. A 

tak to bylo i v rekreačním pojetí s odbíjenou. Hrálo se jen v letním období na sokolském 

dvoře. V r.1970 se prosazovalo nejdříve žákovské a později dorostenecké gymnastické 

družstvo, které se pod vedením Jana Richtera zviditelňovalo na veřejných vystoupeních. 

Členové družstva odbíjené hledali, kde by mohli mít stálejší hřiště ve volné přírodě – dobrý 

typ dostali od vedoucího fotbalu Miloše Poláčka st. – prostor za zdravotním střediskem, kde 

se v r.1972 odpadem zaváželo koryto potoka (náhon). V tomto roce v obci začala akce „Z“. 

Myšlenka vybudovat volejbalové hřiště v Podolí se rozšířila „spojením akce „Z“ s oslovením 

známého sportovce Ivana Moravce“ - došlo k jednání Jana Richtera st. a radního Ivana 

Moravce (člen Rady místního národního výboru, předseda finanční komise), který tuto 

myšlenku přednesl na jednání Rady MNV v Podolí (předseda MNV – Stanislav Šafář). Zde 

našel tento nápad další podporovatele, na vybudování kurtů se zajistily finance (začlenění 

kurtů do akce „Z“). Jan Richter získal dost zájemců, kteří pak pomohli při vybudování kurtů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ivan MORAVEC                                                         Jan  RICHTER          

 

      Pro realizaci hřiště byla navržena bývalá skládka u potoka za Pacherovou zahradou. Tento 

prostor byl ovšem v dosti zbídačeném stavu – plný náletových dřevin a úložiště všeho 

možného. Nutnost vykopání 30metrového příčného kanálu nikomu nevzala chuť do 

vybudování původně plánovaných dvou volejbalových hřišť…..  

 

     V kronice volejbalu se heslovitě píše: „Byly peníze na materiál a ruce gymnastické 

omladiny. Roury na odpad kanalizace. Kámen na vyztužení hromad popela. Zapůjčení 

traktoru z JZD na opevnění a vození materiálu. Mládenci na řidiče traktoru… že jenom 

kamene bylo 40 fůr. Ujezdit štěrk.. Nahoru písek… Spousta hodin na přípravu 4 m stožárů. 

Přišlo k rozhodnutím rozdělení hřiště spolu s hřištěm na tenis. Zabetonování stožárů a vrat 

s dvěma vchody. Vrtání stožárů a nátěry. Peníze na plot na 2 podlaží. Vypnutí a upevnění 
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oplocení… Zabezpečil Ivan (Moravec) a provedla naše omladina….Slovo nadšení 

bylo….Finance…. byly obecní… Ve spojení s mateřskou školkou se postavily 2 provizorní 

šatny. Spojila se výstavba okolní zeleně a  černých borovic ze Zukalova kopce. Pracovní 

hodiny se nepočítaly. Základem bylo nadšení mládeže. Zakoupení a položení antuky a byl na 

světě sportovní areál jako mávnutí kouzelným proutkem, který nám závidělo….atd.“    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Družstvo volejbalistů – kolem r.1974 

stojící: Miloš Lorenc,  ?  , Jiří Lorenc, Petr Klemšinský, František Drápala, Vlastimil Otych 

zleva - v podřepu:        ?  ,  ?  , Jan Richter ml., Petr Polák 

 

       Hned v roce 1973 se dala skupina asi 15 dobrovolných sportovních nadšenců do práce za 

vydatné pomoci místního družstva a jeho techniky. Pro prvotní rozhrnutí rumiště byl použit 

pásák s radlicí.  Postupovalo se šetrně vůči vzrostlým stromům, jejichž stín později sportovci 

oceňovali. Nadbytečné náletové dřevo bylo spáleno a za přispění obce byla započata stavba 

příčného kanálu z metrových skruží. Kanál byl dokončen v roce 1974.  

     V zimě 1973 - 1974 poskytla obec volejbalovým nadšencům 5m dlouhé trubky na ploty, 

které se brigádnicky natíraly na obecním dvoře. Ti zručnější svařovali vstupní bránu a branky 

k postranním východům. Stavbě plotů a vyrovnávání povrchu sportovci věnovali celé jaro. 

V červenci 1974 se vypořádali s navážkou štěrku a škváry. Tentokrát opět pomohli 

družstevníci, zejména pan Zahradník z Velatic, a tak už v létě roku 1974 bylo možno navážet 

antuku, její vyrovnání do roviny a válení (zpevňování pomocí válu, který táhli tři sportovci a 

čtvrtý s hadicí zaléval vodou), opakovaně až do stavu, kdy se antuka dostatečně usadila. Voda 

byla nasávána z přilehlého potoka čerpadlem zapojeným elektrickým kabelem z garáže Ivana 

Moravce. Čerpadlo, volně ponořené do proudící vody, se postupně zaneslo nečistotami a 

došlo k jeho zadření a vyřazení z činnosti. Tím začalo - na delší dobu - zavlažování ručně 

pomocí konví, takže se příprava kurtu ke hře patřičně prodloužila… 

     Dlouhé diskuze se vedly ohledně nutnosti pořídit dva kurty volejbalové. Nakonec pan 

Moravec prosadil 1 volejbalový a 1 tenisový kurt, i když ten druhý neměl dostačující 

parametry podle normy. Rozměry totiž omezoval vzadu protékající potok. Ten byl po 

několika letech přeložen, ale k prodloužení tenisového kurtu už později nedošlo.  Kurty jak 
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pro volejbal, tak pro tenis měly pro podolský sport obrovský význam a měly také jednu 

velkou přednost – vzrostlé stromy v blízkosti chránily sportovce před slunečním žárem. 

Stromy však bylo nutno prořezat, protože větve ovlivňovaly negativně „vysokou hru“ (loby). 

S blízkostí stromů museli hráči později počítat (z hlediska bezpečnosti).  

     Důležitou přípravnou prací bylo přesné vytyčení rozměrů kurtů, kdy do míst vytyčení byly 

zatloukány háčky se silony, tak aby při „lajnování“ čar byly vidět body jejich ukončení (v té 

době se nevyužívaly pevné čáry a čáry na kurtech se opakovaně obnovovaly vápnem. Na 

závěr se na zabudované (zabetonované ještě před položením antuky) sloupky pověsily a 

vypnuly sítě (volejbalová, tenisová)…. V následujících letech již stačilo na počátku sezony 

přidat asi 2 cm nové antuky, zaválením a vodou spojit s původní antukou … 

     Sokol, tehdy ČSTV, se postaral o vybavení kurtů: byly pořízeny sítě, lajnovačky, stojan 

pro sudího, lavičky, bouda na nářadí. V následujících letech došlo k rozdělení těchto hřišť po 

stránce organizační – jeden kurt  měli v péči a k dispozici tenisté a druhý volejbalisté.  

     Ke zdárnému průběhu celé akce přispěli: Ivan Moravec st., Jan Richter st.,  Jan a Zdeněk 

Richterovi, sourozenci Lorencovi - Miloš, Jiří, Aleš,  sourozenci Otychovi - Vlastimil a Jiří, 

František Drápela, Bedřich Kukleta, Petr Polák, Josef Houžvička, Jan Grolich, Jan Poláček, 

Mirek Laichman, Ludvík Šudoma. Stavební dozor prováděl pan ing. Uher. 

K hlavním aktivistům  patřil: Jan Richter st. a jeho syn Jan, dále  Jiří a Miloš Lorencovi, 

Vlastik a Jiří Otychovi, Petr Klemšinský, Petr Polák, Jiří Opletal, Bedřich Kukleta, … a řada 

dalších příznivců sportu (např. Vladimír Klevar st., ..) , kteří pomohli práce dokončit. 

     Po dokončení obou oplocených kurtů byl tenisový kurt využíván volně dle zájmu občanů 

Podolí. Největší zájem o tenis probíhal v letech 1974-76 (místní a snad i přespolní hráči). Od 

r.1976 do přibližně r.1979 se pak na kurtu střídalo asi 20 zájemců. Proto bylo nutno pro 

zájemce (hráče) zpracovat časový rozpis. Okresní soutěž nebylo možné hrát, i když sportovní 

kvalita hráčů to údajně umožňovala, neboť celkové rozměry kurtu neodpovídaly předpisu 

(malý prostor za základními čarami).  

Pozn.: Vliv na zájem o tenis v Podolí  zřejmě měly výsledky  jednoho z nejlepších čs.tenistů  

           Jana Kodeše (1946), který v r.1973 byl finalistou US Open a vítězem Wimbledonu  

     Po počátečním zájmu se počet stálých zájemců  o tenis ustálil přibližně na deseti hráčích, 

kteří mezi sebou sehráli značné množství zápasů.  Výraznými tenisty byli především  Ivan 

Moravec a obvodní lékař MUDr. Jaroslav Rychetský. „Vedoucím“ tenistů byl Rychetský, 

který měl velké tenisové zkušenosti. Výsledky zápasů byly podkladem pro utvoření jakéhosi 

pomyslného žebříčku výkonnosti. K tomu též přispělo i pravidelné - po dobu několika let, 

vždy před koncem tenisové sezóny -  uspořádání místního turnaje. Vytvořený dvou, 

respektive čtyřčlenný tým sehrál v uvedeném období i dva zápasy v okolních obcích. První 

utkání se konalo v obci Kobylnice, při příležitosti založení tamějšího tenisového oddílu. 

Zúčastnilo se ho čtyřčlenné družstvo (J.Rychetský, Bedřich Kukleta, Jiří Jílek st., Jiří 

Otych) a výsledek vyzněl jednoznačně pro podolské družstvo s celkovým výsledkem 24:0.  

Obdobný zápas byl sehrán v obci Horákov-Mokrá (tamější tenisový tým CEMO byl přihlášen 

do okresní soutěže). Vyrovnaný zápas skončil těsným vítězstvím podolského týmu v poměru 

4:3 na zápasy. Podolské družstvo bylo dvoučlenné (J.Rychetský, B.Kukleta). 

      Když později zdravotní problémy donutily Ivana Moravce zanechat tenisu a Jaroslav 

Rychetský přešel hrát celorepublikovou soutěž veteránů, docházelo k postupnému poklesu 

zájmu o využívání tohoto kurtu.  

Pozn.:  

1. Na rozdíl od tenisového kurtu , volejbalový kurt zůstal pravidelně  využíván, a to jak 

pro soutěžní utkání, tak pro tréninkovou přípravu. 

2. V akci „Z“ bylo odpracováno celkem na 11 tisíc hodin, při celkových nákladech 673 

tisíc korun (v tom – přísálí Sokolovny, budova mysliveckého sdružení, kanalizace, 

silnice a chodníky na Palouku, tenisové a volejbalové hřiště).    
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2.2. II.období   -   Tenisový klub Podolí u Brna - TKP 1992 

 

     Na rozhraní 80. a 90. let minulého století byl stav tenisového kurtu - za který nikdo 

neodpovídal a nikdo ho neudržoval  - již ve velmi špatném (často nehratelném) stavu.  Ve 

špatném stavu bylo i příslušenství kurtu. V letech 1988-1991 se stabilizoval počet starších 

hráčů (J.Jílek, V.Šmerda, S.Mrázek, A.Macháček, L.Vránek, J.Krištof), kteří nejen, že 

v neděli dopoledne chodili hrát tenis, ale prováděli i běžnou údržbu kurtu. Pro zastavení 

procesu devastace zařízení kurtu to však nestačilo. V průběhu r.1991 byl kurt často 

rozježděný a rozbrázděný od kol a fotbálku podolské mládeže, plný smetí, s roztrhanou, 

zteřelou sítí, s rozpadávajícím se oplocením, smetáky, lavicemi, rezavým domkem plný špíny, 

zanedbaným okolím kurtu a přerostlými větvemi okolních stromů. Kurt „neměl majitele“! 

     Situace nebyla lhostejná uvedeným „nedělním“ hráčům, kteří se rozhodli se svolením a ve 

spolupráci s obecním úřadem obnovit malý tenisový areál, který by byl bezplatně pronajatý 

hráčům tenisu, sdruženým v zájmové organizaci - TENISKLUB Podolí  (TKP 1992) 

 

 

Založení  

samostatného 

TKP se datuje 

k zahájení 

tenisové sezóny: 

         k 

15.květnu 1992.  

 

 

 

 

 

 

 

Ve stejný den  

byla na OÚ sepsána  

smlouva o pronájmu 

pozemku s kurtem, 

mezi obcí Podolí, 

zastoupenou 

starostou obce  

M.Lorencem  a 

TKP, zastoupeným 

jeho předsedou 

V.Šmerdou.  

 

 

OÚ pro úspěšný 

„start“ TKP 

proplatil zakoupení                Průkazka člena         - zaplacení 

nové tenisové sítě                  členského příspěvku za daný rok  

(1530,-Kč).                            potvrzeno (z druhé strany)    

                                               razítkem  a podpisem předsedy           
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     Předsednictvo TKP tvořili – Vladimír Šmerda (1945),  Stanislav Mrázek (1946),  Jiří Jílek 

(1945),  Arnošt Macháček (1941),  Zdenek  Burýšek (1948),  Leoš Vránek (1947). Velké 

zásluhy při jeho vytváření měl Vladimír ŠMERDA – první předseda klubu (1992-1995). Klub 

začínal s 36 členy ve třech sekcích – 11 seniorů, 4 junioři a 16 členů sekce mládeže. Postupně 

se členská základna rozšiřovala až na přibližně 60 členů. Činnost se řídila podle trvale 

upřesňovaného Statutu klubu a Provozního řádu tenisového kurtu (zpracoval Šmerda, Mrázek, 

Jílek). Období 1992-2005 bylo průběžně dokumentováno v Kronice TKP, kterou pro klub 

obstaral Jiří Čalkovský (1945) -  zajistil i členské průkazky (viz výše).  

 

 

Předsednictvo 

při jednání 

v „salonku“ 

hospody 

u sokolovny 

vedené  

Z.Tiokou 

 

   zleva: 

       Mrázek  

       Vránek 

       Macháček  

       Jílek  

       Šmerda 

 

 

 

 

- a na „centrálním dvorci“                     

  

              zleva: 

                    Macháček 

                    Šmerda 

                    Jílek 

                    Mrázek 

                    Vránek 

 

     Činnost TKP od počátku především řídil V.Šmerda za pomoci sekretáře klubu S.Mrázka. 

Součinnost s OÚ zabezpečoval J.Jílek. Úkoly na sekci juniorů přenášel a pomáhal 

s organizací Jaroslav Uhýrek (1976). 

 

Seznam členů při založení klubu: 

Senioři – V.Šmerda, S.Mrázek, J.Jílek, A.Macháček, L.Vránek, J.Kříštof, Z.Burýšek,  

                J.Čalkovský, M.Vránek, S.Valehrach, J.Lípa 

Junioři  – P.Bajer, R.Jaroš, J.Jílek ml., M.Vránek ml. 

Mládež – J.Uhýrek, Z.Burýšek ml., M.Antonický, J.Drlík, P.Drlík, D.Fišer, R.Hofírek, P.Jaša,  

               M.Koválovský, R.Koválovský, K.Pražáková, P.Pražák, L.Souček, D.Vitula, R.Vlach 

 

Čestný člen TKP -  Ivan MORAVEC (1920-1989) 
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2.2.1   Rok 1992 - podrobněji 

 

     První klubová tenisová sezóna byla celkem úspěšná. Pravidelná nedělní dopoledne 

„seniorů“ – tenisové bitvy deblových dvojic se střídáním partnerů po setu – zabezpečovala ne-

li zvyšování, tak alespoň udržování určité amatérské „kvality“ hry. Kromě drobných výstřelků 

(zranění vlastní raketou, neúmyslná nastřelení soupeře a psychické lability jednotlivých hráčů) 

se utkání odehrála ve výborné přátelské atmosféře. Zařazení prvku soutěživosti (navrhl 

V.Šmerda) s finančním impulsem (poražení v setu zaplatili do společné „kapsy“ seniorů 

každý 1,- Kč) výrazně přispělo k motivaci hráčů, hraničící někdy až se zarputilostí či 

Beckerovou obětavostí. Celkem bylo za sezónu odehráno přes 50 utkání seniorů ve čtyřhře 

(utkání = set), tz., že za nedělní dopoledne sehrál každý hráč 3-5 setů. Bohužel výsledky 

zápasů v první sezóně nebyly zaznamenávány. „Junioři“ a „mládež“ využívali kurt přes týden 

a v něděli odpoledne, zejména v období prázdnin. Z finanční hotovosti kluby byly zakoupeny 

4 sady míčků. Na závěr sezóny klub obdržel darem od Jiřího Válka ze Švýcarska (podolského 

rodáka) 2 sady míčků – 12 ks zn.Penn – čímž se „vytvořily dobré podmínky pro další sezónu“. 

 

 

Stojící zleva: 

         Macháček 

         Šmerda 

         Jílek 

         Vránek L. 

 

 V podřepu:  

         Mrázek 

 

 

 

 

     Údržba tenisového „areálu“ – rok 1992 byl pro členy klubu rokem brigádnického úsilí, 

zaměřeného na splnění prací, které pro provoz kurtu a pro jeho obnovu byly nezbytné. 

Stanovení úkolů a organizování jejich splnění velmi poctivě a obětavě provedl a řídil 

V.Šmerda (sám odpracoval 110 brig.hodin, ostatní v průměru kolem 15hod). Díky jeho úsilí a 

aktivitě ostatních členů klubu se podařilo maxinum plánovaných úkolů splnit. Jednalo se např. 

o výměnu pletiva a sváření sloupků oplocení s nátěrem základní barvy,  posyp kurtu antukou, 

se zpevněním povrchu válením, vyčištění a nátěr plechového domku, opravu a nátěr lavic, 

úpravu okolí kurtu, ořezání stromů, připojení vodovodu od budovy Mateřské školy, opravu 

příslušenství,…. Celkově bylo odpracováno 34 brigádníky 474 evidovaných brig.hodin. 

Někteří členové, v souladu se Statutem, neodpracovaných  stanovený 5 hodin  zaplatili a tato 

částka (550,-Kč) byla na základě usnesení čl.schůze vyplacena předsedovi a zároveň správci 

kurtu V.Šmerdovi (za „nadplán“ odpracované brig.hodiny). Za nejvíc odpracovaných brig. 

hodin (24,5) za sekci juniorů obdržel J.Uhýrek sadu tenisových míčků. 

Vybavení kurtu (nářadí, materiál, příslušenství) bylo provedeno postupně péčí obce (síť, 

pletivo, cement, vázací drát, zámky, vodovod , barvy,..),  TKP a dary samotných členů klubu. 

     Financování činnosti klubu – spočívalo v příjmu 5 339,- Kč (příspěvky, náhrady za 

neodpracované brig.hodiny, poplatky od nečlenů a dar za reklamu), dále ve výdeji 1 348,- Kč. 

Stav pokladny ke konci roku činil 3 991,- Kč. 

 

   Zhodnocení činnosti TKP za první rok existence proběhlo na 1.výroční schůzi TKP – 

seniorů 20.12. 1992 v „salonku“ hospody U sokolovny. V.Šmerda ve svém vystoupení 
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poukázal především na negativní poznatky o přístupu některých členů klubu k úkolům a dále 

seznámil přítomné se splněnými i plánovanými úkoly pro příští rok. Upozornil na potřebu 

upřesnění zásad Statutu TKP a Provozního řádu tenisového kurtu. Na závěr předal dar 

M.Vránka za reklamu fy Renocar ve výši  3 500,- Kč. Následně S.Mrázek seznámil 

s finančním hospodařením klubu. Byly stanoveny úkoly pro J.Jílka, S.Mrázka a V.Šmerdu 

směrem k novelizaci Statutu a Provozního řádu.  

Na závěr bylo zvoleno předsednictvo TKP: 

                      - předseda – V.Šmerda (dosavadní tajemník TKP a správce kurtu) 

                      - pokladník a kronikář – S.Mrázek (dosavadní sekretář TKP) 

                      - členové – J.Jílek st., Z.Burýšek st., L.Vránek, A.Macháček 

Občerstvení (pivo, grog) bylo zaplaceno z vybraných poplatků za prohrané sety. 

 

„Schůze proběhla bez přípitků, oslavných projevů, kulturní vložky a hraní hymny. Zasloužilí 

členové nebyli obdarováni kyticemi, ani diplomy. Za to ale byli panem hospodským 

vyfotografováni, vesměs ve střízlivém stavu. Fotografie obdrželi na památku na náklady 

TKP“  (viz zápis v kronice TKP). 

 

2.2.2     Rok 1993   

 

      V lednu  J.Jílek, S.Mrázek a V.Šmerda  zpracovali zásady novelizovaného Statutu TKP a 

Provozního řádu tenisového kurtu (TK) pro r. 1993. S.Mrázek pro TKP založil u Poštovní 

banky vkladní knížku se základním vkladem 4000,- Kč.  V únoru nechal J.Čalkovský 

vyhotovit Kroniku TKP, kterou převzal kronikář klubu S.Mrázek a provedl do ní zápis za 

r.1992.  V dubnu byli přijati 4 noví členové – Jan Sitte, Jana Poláčková, Olin Šmerda a 

Michal Straka. Členství ukončilo 6 hráčů.  K 1.květnu měl klub  34 členů (12/S – nad 35 let, 

8/J – 18-35 let, 14/M, 10-17 let).  

 

Tenisová sezona byla zahájena  

                9.května 1993 

prvním evidovaným  setem - utkáním: 

                     

Šmerda, Mrázek – Macháček, Jílek  

                          7:6  

 

……a ukončena 28.října 1993. 

 

 

 

Zahájení sezony: 

zleva -  V.Šmerda 

             Z.Burýšek 

             A.Macháček 

             J.Jílek 

             J.Kříštof 

       Fotograf – Mrázek 

 

Všechna další utkání 

čtyřher seniorů byla pak 

průběžně zapisována, 

a to až do r.2005 
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     Hra. Tenisová sezóna v druhém roce existence TKP úspěšně navázala na činnost minulého 

roku. Zavedením provozního deníku tenisového kurtu (dále jen TK) s evidencí výsledků 

jednotlivých utkání (setů) dávalo již dost podkladů pro analýzu úrovně úspěšnosti jak 

deblových dvojic, tak jednotlivců – jako spoluhráčů.  

     Kamarádské vztahy se kladně odrazily ve hře a zpětně došlo k jejich prohloubení. Hluboké 

prožívání hry nebylo vždy „ku prospěchu“. Toto např. názorně předvedl Jirka Krištof 

zničením vlastní rakety, svědčila o tom i mimika v tvářích hráčů při slabší úrovni hry – vlastní 

či spoluhráčů. V psychice byla naše rezerva… 

     Celkově odehráli „senioři“ (s občasným doplněním dvojic „juniory“) 85 evidovaných setů 

nedělních zápasů. Změnou hráčů ve  dvojicích se na kurtu předvedlo 22 variant různých 

dvojic, ve kterých byl vždy jedním z hráčů senior. Kanára (6:0) udělil Jílek, Mrázek dvojici 

Macháček, Šmerda a Macháček, Burýšek dvojici Jílek, Křištof. Nejčastějšími výsledky (35x) 

bylo 6:3 a 6:4, což představovalo 41% vyrovnaných zápasů, které při trošce sportovního štěstí 

či psychické stability hráčů mohly skončit vítězstvím soupeře. Dosažené výsledky (hodnocení) 

byly ovlivněny značnými rozdíly v počtu odehraných setů. Nejvíce jich odehrál A.Macháček 

– 73, nejméně Z.Burýšek – pouze 13. 

Pořadí úspěšnosti dvojic seniorů (min.10 setů):  1. Jílek, Krištof          – 71% vyhraných setů  

                                                                             2. Jílek, Macháček      – 70%  

                                                                             3. Mrázek, Macháček – 62% 

Pořadí nejlepších spoluhráčů: 1. J.Jílek        

                                          2. S. Mrázek  

                                          3. J. Kříštof   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Jiří Jílek                                                            Jiří Kříštof 

 

     Údržba kurtu – pokračovalo plnění úkolů, zaměřených především na oplocení, dále na 

úpravě kurtu a jeho okolí a na vybudování příslušenství (sloupky, branka, zábradlí). Celkem 

bylo odpracováno 294 brigádnických hodin. Členové, kteří stanovený počet brigád 

neodpracovali, tak je proplatili. Znovu obrovský kus organizační i řídící práce odvedl 

předseda  Láďa Šmerda. 

     Umožněno nečlenům využívat za úplatu kurt (platilo trvale). Odpovědnost nesl J.Uhýrek. 

 

     Financování činnosti klubu – spočívalo v příjmu 2 216,- Kč (příspěvky, náhrady za 

neodpracované brig.hodiny, poplatky od nečlenů), dále ve výdeji 5 596,- Kč (pletivo, antuka, 

doprava, materiál i práce). Stav pokladny ke konci roku činil 671,- Kč. 

Za neodpracované brigádnické hodiny a neuhrazení proplacení a za nezaplacení členských 

příspěvků byli tři hráči z TKP vyloučeni. 

 

Výroční schůze se nekonala.  
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2.2.3     Rok 1994   

 

     V průběhu března byl upřesněn Statut TKP, schválen na schůzi 2.dubna. V měsíci dubnu 

proběhly 4 brigády, činnost byla zaměřena na úpravu kurtu a okolí. 

 

     Tenisová sezóna byla zahájena 1.května 1994. Po 5 minutách hry přišel prudký déšť, který 

způsobil zaplavení kurtu, takže následovala hodinová úprava kurtu. Pak byl set dohrán…  

                                 Mrázek, Uhýrek – Macháček, Jílek   6:2 

          …. ukončení tenisové sezóny 6.listopadu 1994 (Kukleta – Macháček 6:3, 4:6, 7:5) 

 

K.1.květnu 1994 měl klub 32 členů (noví hráči – Jiří Žitný, Bedřich Kukleta). Pro nezaplacení 

členských příspěvků a neodpracování brigádnických hodin bylo ukončeno členství 10 hráčům. 

Stav ke konci roku:  senioři – 12, junioři – 9, mládež – 24, celkem – 24. 

 

Hra – úroveň oproti minulému roku se zvýšila, zlepšily se vztahy hráčů, rozšířila se účast na 

nedělních utkáních o další členy (L.Vránek, J.Čalkovský, B.Kukleta) . Proto jednotlivé 

dvojice nesehrály společně takové množství setů jako loni, takže pro vyhodnocení dvojic byla 

výjimečně v tomto roce hranice z 10 snížena na 6. Negativní vliv na hodnocení jednotlivců 

měly zdravotní potíže (S.Mrázek, V.Šmerda) a zranění hráčů (nejhorší V.Šmerda – utržená 

achilovka). Senioři, někdy doplněni o juniory i mládež, sehráli celkem 86 evidovaných setů. 

Změnou složení dvojic se na kurtu prezentovalo 40 variant! Kanára (6:0) dalo-dostalo 7 

dvojic. Nejčastější výsledek (28x) – 6:3. 30% zápasů skončilo s těsným výsledkem 6:4 až 8:6, 

se zahrnutím 6:3 to bylo až 63%, což svědčí o vyrovnanosti většiny utkání. Nejvíce setů 

sehrál A.Macháček – 76, nejméně J.Ćalkovský – pouze 5. 

     Pořadí úspěšnosti dvojic seniorů :                                        Pořadí nejlepších spoluhráčů: 

                   1. Jílek, Šmerda  – 83% vyhraných setů                                 1. J.Kříštof 

                   2. Krištof, Macháček – 81%                                                   2. J.Jílek 

                   3. Mrázek, Macháček – 67%                                                  3. V.Šmerda                                                                                                                                                                                                              

     Údržba kurtu – většina plánovaných úkolů na úpravě kurtu, oplocení a okolí byla splněna 

při brigádách, některým jednotlivcům bylo umožněno splnit práce individuálně. Celkem bylo 

odpracováno 132 brig.hodin, někteří členové hodiny proplatili (uloženo bylo odpracovat 8 

hodin). 

     Financování činnosti klubu – spočívalo v příjmu 2 640,- Kč (příspěvky, náhrady za 

neodpracované hodiny, poplatky od nečlenů), dále ve výdeji 965,- Kč. Stav pokladny ke konci 

roku činil 2 401,- Kč. 

 

Výroční schůze se nekonala (odložena před zahájení sezóny 1995), pouze 30.listopadu 1994 

proběhla schůze vedení TKP. Nedostatkem sezóny bylo, že nebyly pořízeny žádné fotografie. 

 

2.2.4     Rok 1995   

 

     Vzhledem ke zdravotním problémům V.Šmerdy převzal funkci předsedy TKP Jiří JÍLEK 

st. V.Šmerda zůstal čestným členem TKP (oficiální členství zrušil). Před zahájením sezóny 

měla proběhnout členská schůze, kde měla být zhodnocena tříletá existence TKP. Bohužel 

členská schůze neproběhla -  i vlivem změn ve vedení klubu. Členům klubu byla dána 

možnost se seznámit s obsahem referátu z kroniky klubu. Obsah referátu lze stručně vyjádřit 

následujícím textem: 

- tenisový kurt má v TKP dobrého hospodáře,  

- provoz klubu i kurtu by zabezpečen  přijetím Statutu TKP a Provozního řádu TK, 

- pro úpravu areálu se celkem odpracovalo kolem 900 brigádnických hodin, 
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- nejúspěšnější dvojice jsou Krištof-Macháček, Mrázek-Macháček a Jílek st.-Macháček 

- nejúspěšnějšími spoluhráči je J.Jílek st. a J.Kříštof, 

- efekt činnosti klubu je odrazem aktivní práce vedení klubu, především ale V.Šmerdy, 

- posílily se vzájemné kamarádské vztahy…. 

 

     Tenisová sezóna byla zahájena 1.května 1995  

                                            J.Jílek st., J.Jílek ml. – Krištof, Macháček 6:4 

   ……..ukončení tenisové sezóny 29.října 1995 (Krištof, Macháček – Jílek st., Mrázek 6:4) 

 

Stav členské základny ke konci roku: senioři – 8, junioři včetně 2 dívek – 13, celkem – 21. 

Novým členem (členkou) se stala Eva Greplová. Z různých důvodů někteří členové ukončili 

své členství v TKP.  

     Hra – úroveň se zvyšovala. Prohloubily se přátelské vztahy hráčů. Celkem bylo odehráno 

77 evidovaných setů (+ jeden set s nerozhodným výsledkem 5:5 – „aby nikdo nevyhrál, ale 

ani neprohrál“). Změnou složení dvojic se na kurtu prezentovalo 23 variant dvojic, ve kterých 

byl vždy alespoň jeden hráč senior“. Celkem za sezónu byl 3x „udělen kanár“ (6:0). 

Nejčastější výsledek (27x) – 6:4, dále 7x – 7:6, 7x – 7:5, se  16x – 6:3, tj. 57 vyrovnaných 

utkání (74%). Nejvíce setů sehrál A.Macháček -74, nejméně Z.Burýšek  st.– pouze 4. 

     Pořadí úspěšnosti dvojic seniorů :                                        Pořadí nejlepších spoluhráčů: 

                   1. Jílek st., Kříštof      – 77% vyhraných setů                             1. J.Kříštof 

                   2. Jílek st., Mrázek     – 55%                                                       2. J.Jílek st. 

                   3. Jílek st., Macháček – 45%                                                       3. S.Mrázek 

                       Krištof, Macháček  – 45% 

     Nejlepší junior – J. Jílek ml.– 83% 

 

     Údržba kurtu – většina úkolů na úpravě kurtu a okolí byla splněna při brigádách, někteří 

jednotlivci zaplatili za neodpracované hodiny náhradu. Celkem bylo odpracováno 97 

brig.hodin. Nedostatkem byl nedůsledný úklid kurtu hráči v průběhu týdne, což museli řešit 

senioři (Jílek st., Macháček, Mrázek, Krištof) prováděním většího úklidu v neděli před 

zahájením her, tak aby byl kurt udržován v solidním stavu. 

     Financování činnosti klubu – spočívalo v příjmu 9 390,- Kč (příspěvky, náhrady za 

neodpracované brig.hodiny, poplatky od nečlenů), ve výdeji 5 619,- Kč. Stav pokladny klubu 

ke konci roku činil 6 172,- Kč + úrok z vkladní knížky TKP  57,-Kč, tj. celkem 6 229,- Kč. 

 

V průběhu sezóny nebyly pořízeny žádné fotografie. 

 

2.2.5     Rok 1996   

 

     Duben – přípravné období s 3 brigádami na kurtu, bohužel za nízké účasti členů klubu! 

Tenisová sezóna byla zahájena 28.dubna 1996   

                                             Krištof, Mrázek – Jílek st., Macháček  6:4, 6:3 

   ……..ukončení tenisové sezóny 3.listopadu 1996 ( Jílek st., Lípa – Krištof, Mrázek 6:3) 

 

 

Zleva:  

Mrázek, Macháček,  

Krištof, Jílek st., 

Jílek ml. 

 

              28.4.1996 
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Stav členské základny ke konci roku: senioři – 8, junioři – 9,  ženy a dívky – 3,  celkem – 20. 

Novými členy se stali Pražáková Jiřina a Poláček Jan. Z různých důvodů někteří členové 

ukončili své členství v TKP, jeden byl vyloučen za nezaplacení členského příspěvku.  

Senioři:  Jílek J.st., Mrázek S., Macháček A., Krištof J., Valehrach S., Lípa J., Vránek M. st.,  

               Poláček J.,  

Junioři: Sitte J., Jílek J.ml., Jaroš R., Bajer P., Vránek M.ml., Burýšek Z.ml., Koválovský M.,  

             Koválovský R., Uhýrek J. 

Ženy a dívky:    Pražáková J., Pražáková K.,Greplová E. 

Čestní členové:  Moravec I., Šmerda V. 

 

     Hra – úroveň se udržela. Celkem bylo odehráno již 121 evidovaných setů! Změnou složení 

dvojic se na kurtu prezentovalo 35 variant dvojic, ve kterých byl vždy alespoň jeden hráč 

senior“. Celkem za sezónu byl 7x „udělen kanár“ (6:0). Těsných výsledků (6:4, 7:5, 7:6)  bylo 

39% z odehraných setů.  Nejvíce setů odehrál A.Macháček -104. 

     Pořadí úspěšnosti dvojic seniorů :                                        Pořadí nejlepších spoluhráčů: 

                   1. Jílek st., Mrázek  – 88% vyhraných setů                                 1. S.Mrázek 

                   2. Jílek st., Kříštof   – 79%                                                          2. J.Jílek st. 

                   3. Mrázek, Lípa       – 64%                                                          3. J.Kříštof 

      Nejlepší junior – J. Jílek ml. – 67% 

 

     Údržba kurtu – úkoly na úpravě kurtu a okolí byly splněna při brigádách, někteří 

jednotlivci raději zaplatili za 3 neodpracované hodiny náhradu. Celkem bylo odpracováno 

pouze   36 brig.hodin (z plánovaných 60). Přetrvávajícím nedostatkem byl nedůsledný úklid 

kurtu v průběhu týdne, kdy se kurt pouze zametal, což museli řešit senioři  prováděním 

většího úklidu v neděli. Přu úpravě oplocení kurtu klubu výrazně pomohl J.Kříštof, který 

klubu daroval x metrů zelené síťoviny (lepší podmínky pro hru a podpora „pokladny“ klubu).  

 

     Financování činnosti klubu – spočívalo v příjmu 6 179,- Kč (příspěvky, náhrady za 

neodpracované brig.hodiny, poplatky od nečlenů, sponzorský dar od M.Vránka  3 570,-Kč), 

dále ve výdeji 4 203,- Kč. Stav pokladny klubu ke konci roku činil celkem 8 205,- Kč  

 

2.2.6     Rok 1997   

 

     Tenisová sezóna podolských členů TKP byla zahájena 12.ledna  v hale Šlapanice utkáním 

                                                           Lípa, Mrázek – Jílek st., Macháček  6:4 

Do šlapanické haly se chodilo hrát až do dubna, další výsledky z haly bohužel nebyly zapsány. 

Na kurtu v Podolí – po dubnové údržbě a úklidu – se začalo hrát od 4.května 1997 

                                                        Macháček, Křištof – Jílek st., S.Valehrach  7:5 

...ukončení tenisové sezóny na kurtu 26.října, dále se chodilo hrát do tenis.haly ve Šlapanicích, 

výsledky zápasů v hale nebyly podchyceny.    

 

     Stav členské základny ke konci roku: senioři – 8, junioři – 10,  juniorky – 2,  celkem – 20.  

Senioři: Jílek J.st., Mrázek S., Macháček A., Krištof J., Valehrach S., Lípa J., Vránek M. st.,  

              Poláček J.,  

Junioři: Sitte J., Jílek J.ml., Jaroš R., Bajer P., Vránek M.ml., Burýšek Z.ml., Koválovský M.,  

             Koválovský R., Uhýrek J., Valehrach R. 

Juniorky:    Pražáková K.,Greplová E. 

Čestní členové:  Moravec I., Šmerda V. 
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Zleva:  

 

Mrázek, Poláček, Macháček,  

Lípa, Krištof, Jílek st., 

 

                         11.5.1997 

 

 

 

 

 

 

     Hra – úroveň hry se zase o trochu zlepšila. Celkem bylo odehráno již 118 evidovaných 

setů ve čtyřhře, ve 23 hracích dnech (nedělích). Do hodnocení bylo započítáno 116 setů, 

vzhledem k tomu, že 1 set se vzhledem k dešti nedohrál a 1 set vzhledem k zranění spoluhráče 

byl dohrán s jiným spoluhráčem. Změnou složení dvojic se na kurtu prezentovalo 28 variant 

dvojic, ve kterých byl vždy alespoň jeden hráč senior“. Celkem za sezónu byl 7x „udělen 

kanár“ (6:0). Těsných výsledků (6:4, 7:5, 7:6)  bylo 45, tz. 39% z odehraných setů.  Nejvíce 

setů odehrál A.Macháček -101, nejméně Křištof - 39. 

     Pořadí úspěšnosti dvojic seniorů :                                        Pořadí nejlepších spoluhráčů: 

            1. Macháček, J.Poláček  – 73,323 % vyhraných setů                 1. J.Kříštof 

            2. Jílek st., Kříštof          – 73,727 %                                          2. J.Jílek st. 

            3. Macháček, Krištof      – 70%                                                 3. A.Macháček 

O pořadí na prvních dvou místech rozhodlo 0,606% ! Dílčí i celkové výsledky ovlivnilo i 

zranění S.Mrázka („tenisový loket“) již na počátku sezóny, jehož úspěšnost byla do zranění 

86%, po zranění však (jako spoluhráč pak hrál levou rukou) „jen“ 30%.    

 

     Údržba kurtu – v podstatě se podařilo udržet vcelku slušný stav i pořádek na kurtu. Při 

opadávání listí však větší úklid prováděli zase jen senioři v neděli. Z  důvodu udržení pořádku 

bylo nutné provádět kontroly v průběhu týdne předsedou pověřeným členem klubu.  

     Financování činnosti klubu – spočívalo v příjmu 2 315,- Kč (příspěvky, náhrady za 

neodpracované brig.hodiny, poplatky od nečlenů, úroky z VK za dva roky), dále ve výdeji 3 

237,- Kč. Stav pokladny klubu ke konci roku činil celkem 7 283,- Kč 

 

2.2.7     Rok 1998   

 

     Tenisová sezóna byla zahájena 25.dubna 1998  

                                            Poláček, Macháček – Lípa, Valehrach 6:4 

   ……..ukončení tenisové sezóny 26.října 1998, dále se tenis hrál v hale ve Šlapanicích .. 

 

     Stav členské základny ke konci roku: senioři – 10, junioři – 12, celkem – 22.  

Senioři: Jílek J.st., Mrázek S., Macháček A., Krištof J., Valehrach S., Lípa J., Vránek M. st.,  

              Poláček J., Burýšek Z.st., Horák L., Pražáková J. 

Junioři: Sitte J., Jílek J.ml., Jaroš R., Vránek M.ml., Burýšek Z.ml., Koválovský M.,  

             Koválovský R., Uhýrek J., Valehrach R., Pražáková K., Greplová E. 

Čestní členové:  Moravec I., Šmerda V. 

 

Za nezaplacení příspěvků byl jeden člen klubu vyloučen.  
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     Hra – celkem bylo odehráno – jako v minulém roce - 118 setů ve čtyřhře, ve 23 hracích 

dnech (dopoledne v neděli a v pátek navečer). Do hodnocení bylo započítáno 116 setů, 

vzhledem k tomu, že 2 sety se nedohrály i vzhledem k zranění spoluhráče. Změnou složení 

dvojic se na kurtu prezentovalo 38 variant dvojic, ve kterých byl vždy alespoň jeden hráč 

„senior“. Celkem za sezónu byl 6x „udělen kanár“ (6:0). Těsných výsledků (6:4, 7:5, 7:6, 9:7)  

bylo 36, tz. 31% setů.  Nejvíce setů odehrál A.Macháček - 82, nejméně  Z.Burýšek st. - 12. 

Vzhledem ke zranění celou sezónu nehrál J.Křištof . 

    Rozdělení hracích dnů – s nejasným důvodem - dost narušilo kolektiv „seniorů“. Pátek 

navečer si zvolili hráči Jílek st., Valehrach a Lípa a to především pro dvouhru. Čtyřhra se 

hrála jen při přítomnosti čtyř a více členů TKP, přičemž účast jiných než výše jmenovaných 

vyvolávala jakési „rozpačité ovzduší“. Vzhledem k tomu bylo nutné nedělní čtyřhry  

doplňovat „juniory“. Dá se říci, že v období od srpna vázla komunikace mezi předsedou TKP 

a většinou členské základny TKP.  

     Pořadí úspěšnosti dvojic seniorů :                                        Pořadí nejlepších spoluhráčů: 

            1. Macháček, Valehrach – 53 % vyhraných setů                 1. J.Poláček 

            2. Valehrach, Lípa          – 45 %                                          2. S.Mrázek 

            3. Macháček, Mrázek     – 42 %                                          3. A.Macháček 

 

     Údržba kurtu – od poloviny sezóny se projevily určité nedostatky v náročnosti na 

vyžadování povinností členů TKP vzhledem k úkolům brigád, především se nesplnil úkol 

opravy oplocení (zavaření sloupků), bylo nutné úkol přesunout na příští rok. Neodpracované 

brigádnické hodiny (a neuhrazené) jednotlivci k zahájení sezóny - bylo formulováno jako: ..že 

je nutné jejich odpracování směřovat v průběhu sezóny ke splnění nutných, konkrétních úkolů 

a toto vyžadovat nekompromisně předsedou TKP. 

     Financování činnosti klubu – spočívalo v příjmu 2 600,- Kč (příspěvky, náhrady za 

neodpracované brig.hodiny, poplatky od nečlenů, úroky z VK), dále ve výdeji 1 912,- Kč. 

Stav pokladny klubu ke konci roku činil celkem 7 971,- Kč 

 

2.2.8     Rok 1999   

 

     Tenisová sezóna byla zahájena v květnu dvouhrami. Čtyřhra sehrána poprvé 6.června 1999 

                                            Mrázek, Dvořák – Macháček, Vyhlídal 6:1 

   ……..ukončení tenisové sezóny 17.října 1999 

 

          Stav členské základny se výrazně zvýšil, ke konci roku bylo evidováno: senioři – 13, 

junioři – 11, ženy a dívky – 9, celkem – 33.  

Senioři: Jílek J.st., Mrázek S., Macháček A., Krištof J., Valehrach S., Lípa J., Vránek M. st.,  

              Poláček J., Burýšek Z.st., Hanák J., Kuketa B., Vránek L., Hodáň F. 

Junioři: Sitte J., Jílek J.ml., Jaroš R., Vránek M.ml., Burýšek Z.ml., Koválovský M.,  

             Koválovský R., Uhýrek J., Valehrach R., Horák L., Vyhlídal M.,  

Ženy a dívky: Pražáková J., Klevarová I., Greplová E., Pražáková K. Šnyrchová I., Klevarová  

             Kat., Klevarová Kr., Hanáková M., Poláčková J. 

Čestní členové:  Moravec I., Šmerda V. 

 

     Hra – celkem bylo odehráno pouze 58 evidovaných setů ve čtyřhře v 15 hracích dnech 

(dopoledne v neděli), v pátek hrány jen dvouhry několika hráčů (jako v loňském roce), kteří 

údajně čtyřhry nehráli a proto nebyli zařazeni do hodnocení. Podařilo se stabilizovat okruh 

hráčů (včetně juniorů) pro nedělní dopoledne. Změnou složení dvojic se na kurtu prezentovalo 

26 variant dvojic, ve kterých byl vždy alespoň jeden hráč „senior“. Celkem za sezónu byl 5x 
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„udělen kanár“ (6:0). Těsných výsledků (6:4, 7:5, 7:6)  bylo 18, tz. 31% setů.  Nejvíce setů 

odehrál A.Macháček - 57, nejméně  L.Vránek - 9. 

     Pořadí úspěšnosti dvojic seniorů :                                        Pořadí nejlepších spoluhráčů: 

            1. Macháček, Mrázek – 71 % vyhraných setů                 1. S.Mrázek 

            2. Macháček, Poláček – 67 %                                          2. J.Poláček 

            3. Mrázek, Vyhlídal    – 63 %                                          3. A.Macháček 

 

     Údržba kurtu – proběhla v nezbytném rozsahu, ale částečně vázla koordinace činnosti. 

Kladem bylo, že se podařilo zavařit sloupky oplocení, seškrabat polovinu povrchu kurtu a 

zabezpečit 5 kubíků antuky pro plánovanou úpravu kurtu na počátku r.2000. Neurovnaný 

povrch kurtu měl negativní vliv na kvalitu her. 

     Financování činnosti klubu – spočívalo v příjmu 3 450,- Kč (příspěvky, náhrady za 

neodpracované brig.hodiny, poplatky od nečlenů), dále ve výdeji 6 181,- Kč. Stav pokladny 

klubu ke konci roku činil celkem 5 240,- Kč 

 

2.2.9     Rok 2000   

 

     Tenisová sezóna byla zahájena v průběhu května dvouhrami. Čtyřhra sehrána poprvé 

4.června 2000                                           Macháček, Mrázek – Kukleta, nečlen 7:5 

   ……..ukončení tenisové sezóny 12.listopadu 2000 

 

Stav členské základny znovu zvýšil, ke konci roku bylo evidováno: senioři – 14, junioři – 13, 

ženy a dívky – 9, celkem – 36.  

Senioři: Jílek J.st., Mrázek S., Macháček A., Krištof J., Valehrach S., Lípa J., Vránek M. st.,  

   Poláček J., Burýšek Z.st., Hanák J., Kuketa B., Vránek L., Hodáň F, Tvarůžek S., Smrček O. 

Junioři: Sitte J., Jílek J.ml., Jaroš R., Vránek M.ml., Burýšek Z.ml., Koválovský M.,  

   Koválovský R., Uhýrek J., Valehrach R., Horák L., Vyhlídal M., Smrček M., Smrček R. 

Ženy a dívky: Pražáková J., Klevarová I., Greplová E., Pražáková K. Šnyrchová I., Klevarová  

   Kat., Klevarová Kr., Hanáková M., Poláčková J. 

Čestní členové:  Moravec I., Šmerda V. 

 

     Hra – celkem odehráno 82 evidovaných setů ve čtyřhře ve 25 hracích dnech (dopoledne 

v neděli), v týdnu hrány jen dvouhry. Velmi málo hrály ženy a dívky. Čtyřhry hrál jen 

omezený počet členů klubu. Stabilizovaný okruh hráčů (včetně juniorů) pro nedělní 

dopoledne byl rozšířen o 3 nové členy – O., R., M. Smrčkovi. Změnou složení dvojic se na 

kurtu prezentovalo neuvěřitelných 42 variant dvojic, ve kterých byl vždy alespoň jeden hráč 

„senior“. Celkem za sezónu byl 5x „udělen kanár“ (6:0). Těsných výsledků (6:4, 7:5, 7:6)  

bylo jen 18, tz. 22% setů (= pokles), při zahrnutí výsledku 6:3 – 51%  Nejvíce setů odehrál 

A.Macháček - 76, nejméně  B.Kukleta  - 9 a J.Uhýrek - 8. 

 

     Pořadí úspěšnosti dvojic :                                         Pořadí nejlepších spoluhráčů.: 

            1. Macháček, Mrázek        – 100 % vyhraných setů                 1. S.Mrázek 

            2. Macháček, Smrček R.    – 77 %                                            2. J.Uhýrek 

                Macháček, Burýšek ml. – 77 %                                            3. Z.Burýšek ml.                                   

            3. Macháček, Smrček M.   – 75 %                                           

Bylo obhájeno první místo z r.1999 jak v úspěšnosti dvojic, tak u nejlepšího spoluhráče.  

Poprvé bylo rozšířeno celkové hodnocení úspěšnosti jednotlivců o 4 juniory (celkem 11 

hodnocených hráčů), kteří obsadili v celkovém pořadí: 2. (Uhýrek), 3.(Burýšek ml.), 

5.(Smrček M.) a 8.(Smrček R.) místo. 
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     V r.2000 byla zahájena v TKP „Podolská liga v deblu“ (ukončení a vyhodnocení v  r.2005, 

kdy se stal TKP tenisovým oddílem SK Podolí, podmínkou zařazení hráčů byla nepřerušená 

účast minimálně v 5 po sobě jdoucích ročnících, proto první pořadí v tabulce  bylo 

zpracováno ke konci sezóny v r.2004).  

 

     Údržba kurtu – byla zaměřena na obnovení povrchu novou vrstvou antuky (koupené 

koncem minulého roku) a na běžnou údržbu. Po silném větru až vichřici bylo nutné 

provizorně upevnit poškozený plot – jeho oprava naplánována na příští rok před zahájením 

sezóny (zavaření ulomených sloupků). Povrch kurtu byl udržován v průběhu roku na 

uspokojivé úrovni i díky nákupu čerpadla a možností stříkání kurtu.      

     Financování činnosti klubu – spočívalo v příjmu 5 500,- Kč (příspěvky, náhrady za 

neodpracované hodiny, poplatky od nečlenů a příspěvek 2 tisíc Kč od OÚ na čerpadlo), dále 

ve výdeji 3 905,- Kč. Stav pokladny ke konci roku činil 6 835,- Kč. 

Výrazné potíže byly s vybíráním členských příspěvků, kdy ke konci roku nemělo zaplaceno 

ještě 10 členů klubu. Vedení klubu se rozhodlo dát těmto členům možnost doplatit příspěvky 

a výjimečně toto neřešit pozastavením nebo zrušením členství ve smyslu Statutu TKP 

(doplaceno bylo do 26.2.2001).  

 

2.2.10   Rok 2001   

 

     Tenisová sezóna byla zahájena 28.dubna 2001. 

                                                                 Macháček, Burýšek ml. – Smrček O., Smrček R.  6:0 

   ……..ukončení tenisové sezóny 4.listopadu 2001 

 

Stav členské základny se znovu, a to výrazně, zvýšil, ke konci roku bylo evidováno:  

                          senioři – 18, junioři – 16, ženy a dívky – 10, celkem – 44.  

Senioři: Jílek J.st., Mrázek S., Macháček A., Krištof J., Valehrach S., Lípa J., Vránek M. st.,  

   Poláček J., Dupal L., Hanák J., Kuketa B., Vránek L., Hodáň F, Tvarůžek S., Smrček O.,  

   Sitte J., Smrček R., Blažek M. 

Junioři: Said A., Jílek J.ml., Jaroš R., Vránek M.ml., Burýšek Z.ml., Koválovský M., Dupal J., 

   Koválovský R., Uhýrek J., Valehrach R., Vyhlídal M., Smrček M., Horák L., Dupal L.ml, 

   Šmerda O., Richter M. 

Ženy a dívky: Pražáková J., Klevarová I., Greplová E., Pražáková K., Šnyrchová I.,  

   Klevarová Kat., Klevarová Kr., Hanáková M., Poláčková J., Dupalová A. 

Čestní členové:  Moravec I., Šmerda V. 

 

 

Zleva: 

 

B.Kukleta, J.Hanák, 

A.Macháček J.Uhýrek,  

Z.Burýšek, S.Mrázek 
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     Hra – celkem odehráno 147 evidovaných setů ve čtyřhře (+ 2 nedohrané) ve 40 hracích 

dnech (dopoledne v neděli), v týdnu hrány některými hráči jen dvouhry. Řada členů za celou 

sezónu nebyla hrát. Nový údaj: využití TK – 99 dnů. Změnou složení dvojic se na kurtu 

prezentovalo neuvěřitelných již 57 variant dvojic, ve kterých byl vždy alespoň jeden hráč 

„senior“. Celkem za sezónu byl 15x „udělen kanár“ (6:0), trojnásobný nárůst!  Nejvíce setů 

odehrál A.Macháček – 124 !!, nejméně  Poláček J. - 7.  

 

     Pořadí úspěšnosti dvojic seniorů:                                  Pořadí nejlepších spoluhráčů seniorů: 

            1. Macháček, Mrázek    – 65 % vyhraných setů                 1. J.Poláček    

            2. Macháček, Kukleta    – 64 %                                          2. A.Macháček  

            3. Macháček, Smrček R.– 50 %                                          3. S.Mrázek     

     Pořadí úspěšnosti dvojic všech kategorií:         Pořadí nejlepších spoluhráčů všech kategorií: 

1. Macháček, Smrček M.  – 82% vyhr.setů                       1. J.Poláček  

2. Macháček, Uhýrek        – 80%                                       2. Z.Burýšek ml. 

3. Macháček, Burýšek ml. – 72%                                       3. J.Uhýrek 

   Již po druhé obhájila mezi seniory 1.místo dvojice Macháček, Mrázek.  

        

     Údržba kurtu – podařilo se uchovat dobrý povrch, běžná údržbu byla zabezpečena. Větší 

údržbu a úklid prováděn hráči - seniory v nedělních dopoledních, včetně vyvážení spadlého 

listí ze stromů (v průběhu týdne nahrnutého k plotu). Opravu sloupků zabezpečil S.Tvarůžek a 

J.Poláček. Řada členů neodpracovala stanovené brigádnické hodiny a neproplatila je ani ke 

konci roku 2001 – 10 členů nedodrželo ustanovení Statutu TKP ! Proto bylo rozhodnuto od 

příštího roku jejich jména zveřejňovat. Obdobná situace byla s placením členských příspěvků.  

     Financování činnosti klubu – spočívalo v příjmu 5 754,- Kč (příspěvky, náhrady za 

neodpracované brig.hodiny včetně doplatků, poplatky od nečlenů, úrok z VK, 280,- Kč 

sponzorských darů), dále ve výdeji 1 449,- Kč. Stav pokladny ke konci roku činil 11 145,- Kč, 

z toho převedeno 5,- Kč k vyrovnání chyby do r.2002 – tedy stav „pokladny“ 11 140,-Kč. 

     Výrazné potíže byly s vybíráním náhrad za neodpracované brig.hodiny, kdy ke konci roku 

nemělo zaplaceno ještě 10 členů klubu, celkem ve výši 1 720,- Kč. Vedení klubu se rozhodlo 

dát těmto členům možnost toto doplatit do 31.3.2002.  

 

2.2.11   Rok 2002   

 

     10 let existence TENISKLUBU Podolí (1992-2002) bylo připomenuto na výroční členské 

schůzi TKP konané 8.března 2002 v 17 hodin v salonku restaurace „Na Rybníku“. Obsahem 

Zprávy o činnosti TKP bylo seznámení 20 přítomných členů s údaji o vzniku TKP, o 

současném stavu členské základny (44 členů + 2 noví senioři V.Laichman, J.Krška z Brna - 

z toho 14 členů a 1 členka od založení TKP), o využívání kurtu (od r.1993 počet evidovaných 

odehraných 890 setů) a uvedený souhrn všeho toho, co se za uplynulé období podařilo – a 

bylo toho dost -  a v čem přetrvávají nedostatky.  Do vedení klubu byli zvoleni: J.Jílek st. 

(předseda), O.Smrček (místopředseda, nový člen vedení), S.Mrázek (pokladník a kronikář), 

A.Macháček (správce kurtu). 

Pozn.:     O desetileté existenci TKP byl zveřejněn článek v podolském Zpravodaji č.2/2002 

     Stav členské základny znovu zvýšil, ke konci roku bylo evidováno: senioři – 20, junioři – 

16, ženy a dívky – 13, celkem – 49.  Členství ukončil – S.Valehrach. Noví členové po VČS – 

T.Kukleta, V.Klevarová, V.Valehrachová a D.Yunisová 

 

Tenisová sezóna byla zahájena 28.dubna 2002. 

                                                                 Macháček, Uhýrek – Hanák, Vyhlídal  6:2 

 ..ukončení tenisové sezóny 27.října 2002.    6.12. se konala čl.schůze v hospodě „U Z.Tioky“ 
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     Hra – celkem odehráno 140 evidovaných setů ve čtyřhře (+ 2 nedohrané) ve 38 hracích 

dnech (dopoledne v neděli). Změnou složení dvojic se na kurtu prezentovalo již 59 variant 

dvojic, ve kterých byl vždy alespoň jeden hráč „senior“. Celkem za sezónu byl 13x „udělen 

kanár“ (6:0).  Nejvíce setů odehrál A.Macháček – 102.  

 

 I.ročník turnaje TKP ve čtyřhře se konal 14.června 2002.  

                                                                                            1.místo – R.Smrček, M.Smrček 

Pořadí v turnaji:                         

 

 

 

 

 

 

 

 

2.místo – A.Macháček, S.Mrázek 

                                                         3.místo – J.Krška, B.Kukleta.  

                              4. a 5. místo obsadil M.Vyhlídal, J.Hanák a Smrček O., J.Uhýrek 

 

 

….zasloužené 

             občerstvení… 

 

zleva: 

              O.Smrček 

              A.Macháček 

              J.Uhýrek 

              J.Krška 

 

 

  Pořadí úspěšnosti dvojic seniorů (i všech kategorií) v r.2002:    

                                      1. Macháček, Smrček R.  – 69 % vyhraných setů                  

                                      2. Smrček O., Smrček R. – 62 %                                           

                                      3. Macháček, Mrázek      – 58 %                                            

 Pořadí nejlepších spoluhráčů seniorů:    Pořadí nejlepších spoluhráčů ze všech kategorií: 

1. B.Kukleta                                                        1. M.Smrček  

2. S.Mrázek                                                         2. B.Kukleta 

3. R.Smrček                                                         3. S.Mrázek 

 

     Financování činnosti klubu – spočívalo v příjmu 7 615,- Kč (příspěvky, náhrady za 

neodpracované brig.hodiny včetně doplatků, poplatky od nečlenů, úrok z VK, sponzorské 

dary, startovné), dále ve výdeji 6 365,- Kč (zabezpečení turnaje, antuka, …). Stav pokladny 

ke konci roku činil 12 390,- Kč. Pohledávky (vybrané v r.2003) - přibližně tisíc Kč. 

 

     V tomto roce vedení TKP muselo řešit násilné řešení osobního sporu mezi KB a UJ na 

kurtu (mimo hru) - dne 22.9.2002 byli oba členové TKP písemně upozorněni na nepřípustné 

porušení Statutu klubu a Provozního řádu TK, se závěrem, že každé další jejich selhání bude 

řešeno zrušením jejich členství v TKP a zákazem vstupu do prostoru TK. 

Pozn.: Tento případ byl v historii TKP naprosto výjimečný a už se nic podobného nestalo.    
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2.2.12   Rok 2003   

 

Tenisová sezóna byla zahájena 27.dubna 2003 

                                                                 Macháček, Smrček O. – Hanák, Krška 6:3 

      …..ukončení tenisové sezóny 26.října 2003      

                                                                 Smrček O., Smrček R. – Macháček, Krška 6:4 

Stav členské základny tenisového klubu se v tomto roce výrazně navýšil, ke konci roku bylo 

evidováno: senioři – 21, junioři – 24, ženy a dívky – 18, celkem – 63  (po vyloučení - 61).   

 

Seznamy jmenovitě: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Pozn.: 

                                                                                                  1. Z uvedeného počtu 63 mělo  

                                                                                                       10 členů bydliště v Brně. 

                                                                                                  2.  1 junior (FMi) a 1 členka (ŠD) 

                                                                                                       („dlužníci“) byli vyloučeni  

 

Čestní členové:  Moravec I., Šmerda V. 

 

Zahájení sezóny 2003: 

       zleva –  

               Jílek J. st., Macháček A.,  

               Mrázek S., Smrček O. 

      v popředí –  

                   Kukleta B. 

 

 

     Hra – celkem odehráno 107 evidovaných setů ve čtyřhře (nezahrnuty sety turnaje ve 

čtyřhře, + 2 nedohrané) ve 38 hracích dnech (dopoledne v neděli). Změnou složení dvojic se 

na kurtu prezentovalo 51 variant dvojic, ve kterých byl vždy alespoň jeden hráč „senior“. 

Celkem za sezónu byl 5x „udělen kanár“ (6:0).  Nejvíce setů odehrál A.Macháček – 98, 

nejméně Z.Burýšek – 6 a L.Vránek – 2.  

                       SENIOŘI 
 MACHÁČEK Arnošt               

 VRÁNEK Miloš st. 

 JÍLEK Jiří st. 

 MRÁZEK Stanislav 

 KŘÍŠTOF Jiří 

 POLÁČEK Jan 

 LÍPA Jaroslav 

 HANÁK Jaroslav 

 KUKLETA Bedřich 

 VRÁNEK Leo 

 HODÁŇ František 

 TVARŮŽEK Stanislav 

 SMRČEK Oldřich 

 DUPAL Leoš st. 

 SITTE  Jan 

 SMRČEK  Roman 

 BLAŽEK Miroslav 

 LAICHMAN Vítězslav 

 KRŠKA Jiří 

 JAROŠ Radek 

 HAVLÍČEK Jiří 

                          JUNIOŘI 
JÍLEK Jiří          

SAID Adam    

VRÁNEK Miloš                         

HORÁK Libor 

VYHLÍDAL Martin 

BURÝŠEK Zdenek 

VALEHRACH Radek 

UHÝREK Jaroslav 

KOVÁLOVSKÝ  Martin 

KOVÁLOVSKÝ Radek         

SMRČEK Michal 

DUPAL Jan 

DUPAL Leoš  

ŠMERDA Olin 

RICHTER Miloš 

KUKLETA  Tomáš 

BAJER Pavel 

PAZDERA Lukáš  

PAZDERA Martin  

GROLICH Pavel 

FIŠER Martin  

FIŠER Michal 

GREPL Martin  

HAVLÍČEK  Michal 

                   ŽENY A DÍVKY 
PRAŽÁKOVÁ Jiřina 

KLEVAROVÁ Ivana 

GREPLOVÁ Eva 

PRAŽÁKOVÁ Kristýna 

ŠNYRCHOVÁ Ivana 

KLEVAROVÁ Kateřina 

HANÁKOVÁ Michaela 

KLEVAROVÁ Kristýna 

POLÁČKOVÁ Jana 

DUPALOVÁ Alena 

KLEVAROVÁ Veronika 

VALEHRACHOVÁ Veronika 

YUNISOVÁ Diana 

CHLUPOVÁ Petra 

GROLICHOVÁ Zdena 

KUKLETOVÁ Jana 

SMRČKOVÁ Eva 

ŠLESINGEROVA  Dana 
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II.ročník turnaje TKP ve čtyřhře („plný překvapení“) se konal 5.července 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva:  
Hanák, Kukleta, Krška, Macháček, Burýšek, Mrázek, Smrček O., Smrček R., Vyhlídal, Smrček M. 

 

Pořadí v turnaji:   1.místo – J.Hanák, Z.Burýšek ml.      -      (překvapení turnaje !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    2.místo – M.Smrček, O.Smrček 

 

 

 

 

 

 

3.místo –B.Kukleta, J.Krška (při fotografování nepřítomen)  

 

4. místo – R.Smrček, M.Vyhlídal 

Cena útěchy udělena - A.Macháčkovi a S.Mrázkovi, který „hrál“ (pro doplnění počtu dvojic) -         

                                                                   se značnými zdravotními problémy, za 5.místo … 
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     Pořadí úspěšnosti dvojic seniorů:                                  Pořadí nejlepších spoluhráčů seniorů: 

            1.  Macháček, Mrázek       – 75 % vyhraných setů                 1. A.Macháček 

            2.  Macháček, Smrček O.  – 67 %                                          2.  S.Mrázek 

            3.  Macháček, Hanák         – 46 %                                          3. R.Smrček     

     Pořadí úspěšnosti dvojic všech kategorií:         Pořadí nejlepších spoluhráčů všech kategorií: 

1. Smrček O. Smrček M.  – 100 % vyhr.setů                       1. M.Smrček  

2. Macháček, Smrček M.  –  87 %                                       2. A.Macháček 

3. Macháček, Mrázek        – 72%                                        3. S.Mrázek 

  

.      Financování činnosti klubu – spočívalo v příjmu 8 733,- Kč (příspěvky, náhrady za 

neodpracované brig.hodiny včetně doplatků, poplatky od nečlenů, úrok z VK, sponzorské 

dary, startovné), dále ve výdeji 9 823,- Kč (zabezpečení turnaje, antuka, barvy, pronájem 

haly,…). Stav pokladny ke konci roku činil 11 300,- Kč. 

     Vyhodnocení sezóny bylo provedeno na členské schůzi 5.12.2003. Staronové vedení TKP 

zvolené v r.2002 (viz.str.19) bylo doplněno o P.Grolicha – zástupce sekce Juniorů. Byli 

vyloučeni dva členové za neplnění Stanov klubu. Důležitou informací pro členy bylo 

objednání nástěnky TKP u p.Buchty (23.7.2003 totiž projednala Rada obce žádost vedení 

TKP o nástěnku - uvedla, že na vývěsních místech u autobus. zastávky není pro tenis místo). 

 

2.2.13   Rok 2004   

 

Tenisová sezóna byla zahájena 2.května 2004 

                                                                 Macháček, Hanák – Smrček O., Smrček R. 6:0 

      …..ukončení tenisové sezóny 10.října 2004      

                                                                 Vyhlídal, Mrázek – Kukleta, Krška 7:5 

Stav členské základny - ke konci roku evidováno: senioři – 19, junioři – 21, ženy a dívky – 18, 

celkem – 58 (57 - po vyloučení jednoho člena – FM - na schůzi na konci roku).  

     Novými členy TKP se stali – O.Bečka, a dále z Brna  J.Kokeš a A.Plšková. Členství 

ukončili: J.Havlíček, M.Havlíček, R.Valehrach, M.Vránek  a M.Vránek ml. 

 

     Vedení klubu, řízené společně místopředsedou O.Smrčkem a pokladníkem S.Mrázkem 

(předseda J.Jílek st., který ještě počátkem sezóny schválil Statut TKP a Provozní řád TK pro 

r.2004 z osobních důvodů v průběhu roku již prakticky nevykonával funkci předsedy 

tenisového klubu) – vzhledem k minulým obdobím, kdy se trpělo doplácení členských 

příspěvků se značným zpožděním – se rozhodlo důsledně trvat na dodržení termínu (červen) 

pro zaplacení příspěvků a proto na mimořádné schůzi vedení dne 15.srpna 2004 řešilo stav 

v této oblasti činnosti klubu. Bylo rozhodnuto, že se hned 16.srpna upozorní písemně 10 členů 

(kteří termín nedodrželi, ani nerespektovali výzvu k zaplacení, zveřejněnou na nové nástěnce 

klubu u mostu přes Říčku),  že mají možnost zaplatit členský příspěvek navýšený o 20% (tz. 

celkem 60,- Kč) do konce srpna 2004. Následně 4 členové příspěvek zaplatili, 5 členů členství 

v klubu ukončilo a  jeden člen (BM), který na dopis vedení nereagoval, byl za nedodržení 

ustanovení Statutu klubu (usnesením vedení z 3.října 2004) z klubu vyloučen.  

Ve zlém se s klubem rozešel HJ se synem. Vedení klubu 30.srpna písemně vytkl, že vlivem 

obdržených „špatných klíčů se nemohl dostat na kurt“, že nebyli pozváni na čl.schůzi (bylo 

zveřejněno!), atd. a že – oba končí členství. Cituji:  „…ve Vašem spolku zvaném TKP“. 

Pozn.autora: OMLUVA 

     Při řešení stavu  vedení klubu dodrželo princip „stejného přístupu“ ke všem členům klubu. 

S odstupem času je zřejmé, že vůči vlastně jedinému sponzoru klubu M.Vránkovi (viz str.14 – 

rok 1996) tento přístup byl neadekvátní a mělo se to s ním jednoznačně řešit jinak. Za tento 

nevhodný přístup tehdejšího vedení klubu vůči M.Vránkovi se touto cestou omlouvám.        
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     Hra – celkem odehráno „jen“ 70 evidovaných setů ve čtyřhře (+ 2 nedohrané) jen v 17 

hracích dnech (dopoledne v neděli), celkově kurt využit ve 107 dnech. Změnou složení dvojic 

se na kurtu prezentovalo 32 variant dvojic, ve kterých byl vždy alespoň jeden hráč „senior“. 

Celkem za sezónu byl 4x „udělen kanár“ (6:0).  Nejvíce setů odehrál A.Macháček – 48, 

nejméně J.Hanák – 1.  

     Pořadí úspěšnosti dvojic seniorů:                                  Pořadí nejlepších spoluhráčů seniorů: 

            1.  Macháček, Mrázek       – 60% vyhraných setů                  1. S.Mrázek 

            2.  Smrček O., Smrček R.  – 47 %                                          2.  R.Smrček 

            3.  Macháček, Kukleta       – 29 %                                          3. A.Macháček     

     Pořadí úspěšnosti dvojic všech kategorií:         Pořadí nejlepších spoluhráčů všech kategorií: 

1.  Macháček, Mrázek       – 60 % vyhraných setů                 1. Z.Burýšek  

2.  Macháček, Burýšek Z.  – 57 %                                          2. S.Mrázek 

3.  Macháček, Smrček M.  – 56 %                                          3. R.Smrček 

 

     K 31.12..2004 bylo poprvé – po 5 letech existence (první rok – rok 2000, podmínka 

zařazení – 5 let nepřerušená účast deblové dvojice) – vyhodnoceno pořadí v tzv. Podolské lize 

v deblu. Vliv na „obsah tabulky“ měla samozřejmě i skutečnost, že někteří členové klubu 

čtyřhru od r. 1998 nehráli. Což byla škoda, protože někteří z nich v předcházejících letech 

dosahovali ve čtyřhře předního umístění, konkrétně J.Jílek st. byl v letech 1993-1996 vždy 

členem vítězného deblu…..  

 

pořadí jména hráčů celkem  

setů 

vyhrané prohrané procento 

úspěšnosti 

1 Mrázek S., Smrček M. 19 18 1 94,7 

2 Macháček A., Smrček M. 59 46 13 78,0 

3 Mrázek S., Smrček R. 17 13 4 76,5 

4 Macháček A., Mrázek S. 78 57 21 73,1 

5 Macháček A., Burýšek Z. ml. 36 24 12 66,7 

6 Macháček A., Smrček R. 44 28 16 63,6 

7 Smrček R., Smrček M. 47 27 20 57,4 

8 Macháček A., Kukleta B. 45 24 21 53,3 

9 Smrček O., Smrček M. 46 19 27 41,3 

10 Smrček O., Smrček R. 46 17 29 40,0 

11 Smrček O, Mrázek S. 15 0 15 0 

 

     Údržba kurtu – běžná údržbu byla zabezpečena. Větší údržbu a úklid prováděn hráči - 

seniory o nedělích. Řada členů neodpracovala stanovený počet brigádnických hodin – celkem 

bylo odpracováno pouze 70 brigádnických hodin.  

     V tomto roce byla pro klub zhotovena skříňka – nástěnka TKP, která se svolením majitele 

M.Poláčka byla umístěna na jeho soukromém pozemku u chodníku, vedle mostu přes Říčku. 

Kromě základních dokumentů klubu (Statut klubu, Provozní řád TK, Historie klubu) byly a 

jsou zde zveřejňovány informace pro členy o konání schůzí, brigád….  

     Financování činnosti klubu – spočívalo v příjmu 5 302,- Kč (příspěvky, náhrady za 

neodpracované brig.hodiny včetně doplatků, poplatky od nečlenů, úrok z VK), dále ve výdeji 

6 022,- Kč (nástěnná skříňka, cement, pronájem haly, občerstvení na ČS,…). Stav pokladny 

ke konci roku činil 10 580,- Kč. 

 

     Vyhodnocení sezóny bylo provedeno na členské schůzi 17.12.2004. Bylo zvoleno vedení 

TKP – předseda R.Smrček, místopředseda O.Smrček, pokladník S.Mrázek, správce kurtu 

A.Macháček, asistent správce kurtu B.Kukleta, členové J.Jílek st., P.Grolich. 
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2.2.14   Rok 2005   

 

Tenisová sezóna byla zahájena 24.dubna 2005 

                                                                 Macháček, Mrázek –Krška, Kocourek 6:0 

      …..ukončení tenisové sezóny 23.října 2005      

                                                                 Mrázek, Kukleta – Macháček, Kocourek 6:4 

Stav členské základny - ke konci roku evidováno: senioři – 20, junioři – 19, ženy a dívky – 17, 

celkem – 56. Novými členy TKP se stali – Zmešal Tomáš ze Šlapanic, a Kocourek Milan z 

Brna. Členství ukončili: A.Said, O.Šmerda a A.Plšková. 

13.6. 2005 se J.Jílek st. vzdal funkce člena vedení TKP. 

 

     Hra – celkem odehráno 83 evidovaných setů ve čtyřhře ve 18 hracích dnech (dopoledne 

v neděli). Celkem využit tenisový kurt v 78 dnech. Změnou složení dvojic se na kurtu 

prezentovalo 40 variant dvojic, ve kterých byl vždy alespoň jeden hráč „senior“. Celkem za 

sezónu byl 11x „udělen kanár“ (6:0, vždy ve dvojici M.Kocourek).  Nejvíce setů odehrál 

A.Macháček – 71.  

 

III.ročník turnaje TKP ve čtyřhře se konal 25.června 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva – Bajer, Uhýrek, Mrázek, Macháček,Vyhlídal.        V popředí – Pazdera, Burýšek.  

                                                                                                               Fototograf – O.Smrček 

Pořadí v turnaji:   1.místo – M.Vyhlídal, Z.Burýšek 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    2.místo – A.Macháček, S.Mrázek   

                                                                                                      3.místo – O.Smrček, J.Uhýrek          

   Na  4.místě skončil  Bajer, Pazdera. 
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     Pořadí úspěšnosti dvojic seniorů:                                  Pořadí nejlepších spoluhráčů seniorů: 

            1.  Mrázek , Krška         – 83% vyhraných setů                  1. R.Smrček 

            2.  Macháček. Mrázek   – 74 %                                          2.  S.Mrázek 

            3.  Macháček, Kukleta   – 63 %                                          3. J.Krška     

     Pořadí úspěšnosti dvojic všech kategorií:         Pořadí nejlepších spoluhráčů všech kategorií: 

1.  Mrázek, Krška          – 83 % vyhraných setů                 1. R.Smrček  

2.  Macháček, Uhýrek   – 78 %                                           2. S.Mrázek 

3.  Macháček, Vyhlídal – 56 %                                           3. J.Uhýrek 

 

     V letech 2000 – 2005 probíhala tzv. Podolská liga v deblu. Po šesti letech trvání - v r.2005 

- proběhlo druhé, zároveň konečné vyhodnocení (konec existence samostatného TKP) – 

zvítězila dvojice M. Smrček , S. Mrázek s 90,5 % úspěšností…. Do této tabulky nebyly 

zařazeny výsledky dvou dvojic, které byly v tabulce r.2004, vzhledem k tomu, že v r.2005 

spolu nehráli ani jeden zápas (Smrček O., Smrček M. a Smrček O., Mrázek S.). 

 

pořadí jména hráčů celkem  

setů 

vyhrané prohrané procento 

úspěšnosti 

1 Mrázek S., Smrček M. 21 19 2 90,5 

2 Mrázek S., Smrček R. 19 15 4 78,9 

3 Kukleta B., Smrček R. 13 10 3 76,9 

4 Macháček A., Smrček M. 62 47 15 75,8 

5 Macháček A., Mrázek S. 105 77 28 73,3 

6 Macháček A., Vyhlídal M. 28 19 9 67,9 

7 Macháček A., Smrček R. 45 29 16 64,4 

8 Mrázek S., Vyhlídal M.. 14 9 5 64,3 

9 Mrázek S., Kukleta B. 11 7 4 63,6 

10 Macháček A., Burýšek Z. ml.. 41 25 16 61,0 

11 Smrček R., Smrček M. 48 28 20 58,3 

12 Smrček R., Vyhlídal M. 9 5 4 55,6 

13 Macháček A., Kukleta B. 53 29 24 54,7 

14 Krška J., Smrček M. 13 6 7 46,2 

15 Smrček O., Smrček M. 48 19 29 39,6 

16 Smrček O., Burýšek Z.ml. 22 8 14 36,4 

17 Smrček O., Vyhlídal M. 10 1 9 10,0 

 

     Financování činnosti klubu – spočívalo v příjmu 4 153,- Kč (příspěvky, náhrady za 

neodpracované brig.hodiny, poplatky od nečlenů, úrok z VK, startovné na turnaji), dále ve 

výdeji 3 123,- Kč (pronájem haly, zabezpečení turnaje,…). Stav pokladny ke konci roku činil 

11 610,- Kč. 

     Závěrečné hodnocení TKP 

     14 sportovně plodných let činnosti tenisového klubu lze hodnotit velmi, velmi dobře. 

Organizací klubu, jeho řízením vedením klubu a údržbou kurtu se vytvořily podmínky pro 

sportovní vyžití zájemců o tenis v Podolí. Vytvořily a prohloubily se přátelské vztahy členů 

klubu, evidencí výsledků a vyhodnocováním hráčů se podporovala soutěživost. Toto vše 

vedlo k tomu že se hráči – senioři na společenské setkání a hru – v příjemném prostředí kurtu 

- těšili. Nebyl to pro ně jen sport, ale i relaxace a zábava. K údržbě kurtu bylo odpracováno  

kolem 2 000 brigádnických hodin a vynaloženo kolem 40 tisíc Kč. Od nečlenů bylo za 

umožnění použití kurtu vybráno asi 11 tisíc Kč. Členský příspěvek činil 40, později 50,-Kč !! 

     Pod tlakem obecního úřadu (RO) muselo vedení klubu řešit vstup TKP buď do Sokola 

Podolí nebo do SK Podolí. „Vstřícnost“ projevil SK Podolí…..  
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                     Přehled „úspěšnosti“ za dobu trvání tenisového klubu 
                                                        (tabulka z kroniky TKP) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  III.období  -  Tenisový oddíl SK Podolí 
 

     18.července 2005 na 8.zasedání  Rada obce projednala (na návrh koho?) bod 17. Tenisový 

klub, v zápise uvedeno:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.září 2005 na 10.zasedání RO se objevuje znovu  bod 17.Tenisový klub a v zápise uvedeno: 
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    Není přesně jasné, proč byl ze strany OÚ Podolí činěn na vedení TKP takový nátlak 

(pohrůžka zrušení nájemní smlouvy – nikdy zrušena nebyla), aby se na zastupitelích, 

funkcionářích i sponzorech nezávislý, dobře fungující klub - jehož členové o to nestáli, a kteří 

na stávajícím, stromy stíněném starém kurtu, zabezpečeným vodou ze sousední budovy, rádi 

sportovali a byli spokojeni - stal součástí některé existující podolské sportovní organizace. 

Přičemž všichni, kteří se kolem sportu pohybovali, věděli, že právní subjektivitu klub nemá a 

14 let to nikomu nevadilo! V této době tato tzv. „právní subjektivita sdružení“ byla využita 

k rozhodování Rady obce.  Spekulovat o pohnutkách členů sportovní komise, sportovních 

funkcionářů a sponzorů (někteří byli řadovými členy klubu), není zde vhodné. Ale výše 

zveřejněné zápisy RO hodně napovídají... Další podstatnou roli pro podání podnětu 

pro rozhodování RO sehrála i skutečnost, že se následně rozšiřoval sportovní areál o 2 nové 

tenisové kurty…. 

 

     1.12. 2005 se TKP stal součástí SK Podolí jako jeho tenisový oddíl - TO SK Podolí (od 

r.2006 přestala být vedena kronika TKP, nejsou žádné podrobné záznamy o činnosti oddílu 

z prvních let jeho existence). Výdaje TO v roce 2006 – celkem 4.610,- Kč – kromě výdajů za 

antuku, materiál a pronájem haly zahrnovaly i položku 3 024,- Kč, která představovala 

vyplacení podílů z pokladní hotovosti (k ukončení činnosti TKP)  9 členům TKP, kteří 

odmítli vstoupit do TO SK.  „Pokladní“ zbytek TKP/TO – 7 000,- Kč byl předán 

pokladníkovi J.Eliášovi do pokladny SK Podolí…. 2006 – 2008 na kurtech běžný provoz….  

 

     14.6. 2008 byl slavnostně otevřen obecní sportovní areál (nová fotbalová hřiště včetně 

tenisových a dalších kurtů, celkem asi za 10 milionů Kč). Jednotlivé stavby byly postaveny TJ 

Sokol Podolí a SK Podolí a převedeny do majetku obce.  Na výstavbě se podílely ČSTV, 

Českomoravský fotbalový svaz, Jihomoravský kraj, obec Podolí a soukromé firmy ELKAT a 

RENOCAR. Vlastními zdroji přispěly i TJ Sokol Podolí a SK Podolí. Začaly se využívat  

nově vybudované tenisové kurty, následně neudržovaný starý kurt chátral a postupně byl 

rušen (v současné době je v těchto prostorech parkoviště).    

     Po odstoupení Romana Smrčka z funkce předsedy TO byl 16.července 2008 na členské 

schůzi - na návrh předsedy SK Podolí   J. Sýkory - zvolen nový výkonný výbor -  předsedou 

TO byl zvolen Miloš Vránek, místopředsedou A. Macháček, pokladníkem D.Yunisová, 

členy P.Grolich, Z.Burýšek ml. 

     Pozn.: S.Mrázek, který 17 let bez přestávky pracoval ve vedení TKP a TO a maximální 

měrou se podílel na bezproblémovém fungování organizace navržen předsedou SK nebyl…. 

     Povrch nových kurtů byl bohužel nekvalitní, měkký, výška antuky byla různá a odskok 

míčků byl nepředvídatelný a utlumený. Běžná údržba zlepšit stav kurtů nedokázala.  

 

     27.března 2009 na 1.valné hromadě TO SK Podolí předseda M. Vránek seznámil členy se 

svoji představou o činnosti oddílu v r. 2009, o plánovaných investicích, byla odsouhlasena 

výše  příspěvků  atd.  

     17.dubna 2009 se konala členská schůze, která se věnovala aktualizaci členské základny, 

stanovení počtu brigád (každý člen 4 hod), provoznímu řádu kurtu a zaplacení členských 

příspěvků – do konce května 500,- Kč, mládež 250,-Kč, výběrem pověřena Z.Grolichová. 

 

     O letních prázdninách proběhl ve dvou termínech I.ročník tenisové školy pro děti, kterého 

se zúčastnilo celkem 15 dětí – s pozitivním ohlasem jak zúčastněných dětí, tak jejich rodičů. 

     Výběr členských příspěvků i dalších náležitosti byl v tomto roce „problematický“…. Do 

výkonného výboru byl po „roční přestávce“ následně navržen a zvolen S. Mrázek, který tomto 

roce zpracoval základní dokumenty -  Stanovy tenisového oddílu a Provozní řád tenisových 

kurtů…. 
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Seznam členů - k 8.8.2009: 

 
p.č příjmení a jméno 

 

p.č. příjmení a jméno p.č. příjmení a jméno 

  1 BURÝŠEK    Zdenek st. 17 POLÁČEK        Jan 33 VALEHRACHOVÁ  Vero  

  2 BURÝŠEK   Zdenek ml. 18 PRAŽÁKOVÁ  Jiřina 34 YUNISOVÁ       Věra 

  3 BURÝŠEK   Tomáš 19 SKŘIVÁNEK   Michal 35 YUNISOVÁ       Diana 

  4 ČERNIL        L. 20 SMRČEK          Oldřich 36 YUNIS                Jakub 

  5 GROLICH     Pavel 21 SMRČEK           Roman 37 ZOUBEK            Radovan 

  6 GROLICHOVÁ  Zdena 22 SMRČEK           Michal 38 KAVICKÁ          Hana 

7 HORNIŠER   Jiří 23 SAŇKA             Richard 39 BATLA Dalibor -UKONČIL 

8 CHLUPOVÁ  Petra 24 SVOBODA        Martin 40 SEDLÁČEK        Ivo 

9 KUČERA       Pavel 25 ŠARAFIN          Marek 41 ZAPLETAL         Petr 

10 KOZEL          P. 26 SÝKORA           Jiří 42 HONZÁK            Pavel 

11 KLEVAROVÁ  Veronika  27 TŘÍSKA             Milan 43 HONZÁK            Libor 

12 KUNCOVÁ    Zuzana 28 UHÝREK          Jaroslav 44  Havlíček              Filip 

13 KUNCL           Karel 29 VRÁNEK           Miloš 45 Hájek                   Jan 

14 MACHÁČEK  Arnošt 30 VANĚČEK        Petr 46 Hájek                   Jan ml. 

15 MRÁZEK       Stanislav 31 VYHLÍDAL       Martin 47 HYBELA             Rudolf 

16 MIKA             Aleš 32 VALEHRACH   Zdenek 48 MUDRÁK           Lubomír 

 

     V roce 2010 - se oddíl potýkal s organizačními a značnými finančními problémy a činnost 

na kurtech byla nepřehledná. Také bylo bezpodmínečně nutné zlepšit stav - funkčnost kurtů.  

 

V tomto roce ve dvou termínech (5.-9.července, 23.-27.srpna) proběhl úspěšně II.ročník 

tenisové školy pro děti ve věku 6-12 let. V obou termínech byla účast po 6 dětech. 

Tréninkový program probíhal od 9 do 15 hodin včetně zajištění obědů. Účastníci včetně 

rodičů průběh školy hodnotili velmi dobře.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         M.Vránek  s trenéry a účastníky tenisové školy 
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Seznam členů: 
p.č příjmení a jméno 

 

p.č. příjmení a jméno p.č. příjmení a jméno 

  1 BURÝŠEK      Zdenek st. 17 POLÁČEK          Jan 33 VALEHRACHOVÁ   Ver. 

  2 BURÝŠEK     Zdenek ml. 18 PRAŽÁKOVÁ    Jiřina 34 YUNISOVÁ        Věra 

  3 BURÝŠEK        Tomáš 19 SKŘIVÁNEK      M 35 YUNISOVÁ        Diana 

  4 ČERNIL             L. 20 SMRČEK            Oldřich 36 YUNIS                 Jakub 

  5 GROLICH          Pavel 21 SMRČEK            Roman 37 ZOUBEK             Radovan 

  6 GROLICHOVÁ  Zdena 22 SMRČEK            Michal 38 KAVICKÁ           Hana 

7 HORNIŠER       Jiří 23 SAŇKA               Richard 39 SEDLÁČEK        Ivo 

8 CHLUPOVÁ      Petra 24 SVOBODA         Martin 40 ZAPLETAL         Petr 

9 KUČERA           Pavel 25 ŠARAFIN            Marek 41 HONZÁK            Pavel 

10 KOZEL               P. 26 SÝKORA            Jiří 42 HONZÁK            Libor 

11 KLEVAROVÁ  Veronika 27 TŘÍSKA              Milan 43  HAVLÍČEK        Filip 

12 KUNCOVÁ       Zuzana 28 UHÝREK            Jaroslav 44 HÁJEK                 Jan 

13 KUNCL              Karel 29 VRÁNEK            Miloš 45 HÁJEK                Jan ml. 

14 MACHÁČEK    Arnošt 30 VANĚČEK 46 HYBELA             Rudolf 

15 MRÁZEK          Stanislav 31 VYHLÍDAL        Martin 47 MUDRÁK           Lubomír 

16 MIKA                 Aleš 32 VALEHRACH     Zdenek -  

 

   V roce 2011 - z výše uvedených důvodů, na počátku sezóny výkonný výbor za řízení 

předsedy M. Vránka provedl změny ve výboru – organizačním pracovníkem a pokladníkem 

se znovu stal S. Mrázek, správcem kurtu byl zvolen M. Svoboda. Skončili ve výboru 

P.Grolich a D.Yunisová. Na kurty byla zavedena závlaha, upraven povrch a čáry, dodána 

skříňka a čísla kurtů a zpřesněny Stanovy s Provozním  řádem kurtů. Byl upřesněn seznam 

aktivních členů TO (členů, platících příspěvky, existoval totiž jakýsi celkový seznam u 

předsedy SK – 85 členů?), k 1.6. 2011 – činil 39 osob (trvalé bydliště členů  v Podolí - 18, 

v Brně - 12, v Bedřichovicích - 6, jinde -3).  Přetrvával však špatný stav kurtu č.2 (nehratelný), 

i  funkčnost  instalované závlahy, i tak však byly kurty využity po dobu 6 měsíců.  

     Financování činnosti klubu - v dubnu 2011 převzal S.Mrázek od D.Yunisové 1 950,-Kč, - 

vybrána jen část příspěvků pro SK za r.2010 a 2 800,- Kč,  obdrželi jsme dotaci od OÚ Podolí 

na proběhlou tenisovou přípravku ve výši 10 026,-Kč. Po důsledném vybrání všech příspěvků, 

doplatků a pronájmů kurtu za r.2011 bylo předáno do pokladny SK 5 100,-Kč (příspěvky pro 

SK) a proveden vklad na účet TO 10 000,-Kč. Po výdajích (nákup sítí, doplatek za závlahu, ..) 

celkem k 1.11.2011 zůstalo 7 283,-Kč na účtu TO a 2 815,-Kč v hotovosti, celkem 10 898,-Kč. 

  

Seznam členů: 
p.č.   příjmení a jméno p.č

. 

příjmení a jméno p.č

. 

příjmení jméno 

  1 BURÝŠEK     Zdenek st. 14 MRÁZEK        Stanislav 27 VRÁNEK      Miloš 

  2 BURÝŠEK     Zdenek ml. 15 MIKA              Aleš 28 VANĚČEK    Petr 

  3 VRÁNEK      Leoš          16 POLÁČEK      Jan 29 VYHLÍDAL  Martin 

  4 ZAPLETAL   Petr 17 MUDRÁK       Lubomír  30 HONZÁK      David 

  5 GROLICH     Pavel 18 SKŘIVÁNEK  Michal 31 HONZÁK      Libor 

  6 ŠICHTAŘ     Karel 19 HEKL              Lukáš 32 YUNISOVÁ   Diana 

7 HORNIŠER  Jiří 20 SEDLÁČKOVÁ   Radmila 33 YUNIS           Jakub 

8 KROPÁČEK Petr 21 SÝKORA        Jiří 34 VORONIN     Michal 

9 KEPÁK          ? 22 SVOBODA     Martin 35 VORONIN    Alexandr 

10 TAUBER      Michal 23 SEDLÁČEK   Ivo 36 VORONIN    Vladimír 

11 FIŠER           Jiří 24 SLANINOVÁ Romana 37 HÁJEK          Jan 

12 FIŠER           Ivo 25 TŘÍSKA          Milan 38 HÁJEK          Zdeněk 

13 MACHÁČEK  Arnošt 26 HÝBELA        Rudolf 39 VORONINOVÁ Vladimíra 
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      V roce 2012 - výbor oddílu zaměřil svoji činnost na zkvalitnění stavu povrchu a 

vybavenosti tenisových kurtů (na počátku - zásluhou správce kurtu M.Svobody a I.Sedláčka - 

se upravila závlaha a povrch obou kurtů do hratelného stavu), dodržování stanov a provozního 

řádu (vytvoření režimu činnosti) na tenisových kurtech a především omlazení členské 

základny příjmem mladých hráčů a hráček (řešily se možnosti výchovy tenisové mládeže). 

Kromě dílčích problémů se toto podařilo.  

     16.března 2012 se konala členská schůze TO. Do výkonného výboru (Vránek, Macháček, 

Mrázek, Svoboda) byl nově zvolen zástupce hráč z Bedřichovic L.Mudrák. Zástupcem 

správce kurtu se stal I.Sedláček. Ve výboru skončil Z.Buršek ml. (ukončil členství). Byla 

vyhodnocena sezóna 2011 a stanoven  předpoklad činnosti TO v r.2012         

     Členskou základnu tvořilo celkem 57 členů (z Podolí - 40, dále z Brna, Bedřichovic a 

Šlapanic, stav k 16.7.2012),  z toho 17 dětí  do 12 let (ročníky 1999 - 2007). V průběhu 

tenisové sezóny (1.května – 26.října 2012)  byly oba kurty využity ve 130 dnech.  Na to, že 

možnost hrát je ovlivňována počasím, se jedná o rekordní počet dnů. Je jen škoda, že ne 

všichni evidovaní hráči tuto možnost využili. O výcvik dětí se starali jak rodiči placený trenér, 

tak sami rodiče. 

Seznam členů: 
p.č.   příjmení a jméno p.

č. 

příjmení a jméno p.

č. 

příjmení jméno 

 
  1 BURÝŠEK   Zdenek  st. 20 NAVRÁTIL  David 39 VOJTĚCH    Miloš 

  2 FIŠER          Jiří 21 POLÁČEK   Jan 40 VOJTĚCH   Štěpán 

  3 FIŠER          Ivo 22 RUDOLECKÝ  David 41 VORONIN     Michal 

  4 GROLICH     Pavel 23 SEDLÁČEK  Ivo 42 VORONIN    Alexandr 

  5 HÁJEK          Zdeněk 24 SITTE           David 43 VORONIN    Vladimír 

  6 HLAVINKA   Tomáš 25 SLANINOVÁ Romana 44 VRÁNEK      Leoš          

7 HORNIŠER  Jiří 26 SKŘIVÁNEK   Michal 45 VRÁNEK      Miloš 

8 HÝBELA      Rudolf 27 SOVADINA   Petr 46 VYHLÍDAL  Martin 

9 HÝŽA            Radek   28 SVOBODA   Martin 47 VYHLIDAL Marek 

10 RUDOLECKÝ Miroslav        29 SVOBODA    Dominik 48 VYHLÍDAL  Filip 

11 JOCHMANOVÁ Lenka 30 SVOBODA    Denis 49 YUNISOVÁ   Diana 

12 KYNCL         Jaroslav 31 SÝKORA      Jiří 50 ZAORÁLEK  Tobiáš    

13 KYNCLOVÁ Ilona 32 ŠMAUZOVA Kateřina 51 SOVADINA   Adam 

14 KYNCLOVÁ Silvie 33 TAUBER     Michal 52 JOCHMANOVÁ  Simona 

15 LÁTAL           Michal 34 TŘÍSKA        Milan 53 JOCHMANOVÁ  Sabina 

16 MACHÁČEK  Arnošt 35 VANĚČEK    Petr 54 VRÁNKOVÁ   Alice 

17 MIKA           Aleš 36 VANĚČKOVÁ Linda 55 VRÁNEK         Martin 

18 MRÁZEK     Stanislav 37 VANĚČKOVÁ Karolína 56 SITTE              Jan 

19 MUDRÁK    Lubomír  38 VĚRNÝ         Marek 57 SEDLÁČKOVÁ  Linda 

 

Dlouhodobí  

členové TO/TKP 

– od r.1992 trvale 

S.Mrázek  (1946) 

A.Macháček (1941)        

 

 

Vpravo - 

J.Fišer s malými  

                tenisty   

 

28.7.2012    
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     Negativní stránkou roku 2012 bylo zcizení 15 ks vzrostlých tují z vnější strany oplocení 

kurtů směrem k dálnici a nástěnných hodin z prostoru kurtů. Také bezohlednost fotbalistů, 

kteří poškozovali oplocení kurtů při lezení za zakopnutým míčem a bezohledné ničení 

povrchu kurtů hráči v kopačkách mělo vedení SK s trenéry fotbalistů jednou provždy vyřešit. 

Vzhledem k tomu byl zvýšen plot směrem k hřišti s umělým povrchem.  

 

     Financování činnosti klubu - po vybrání všech příspěvků, náhrad za neodpracované 

brigádnické hodiny a pronájmů kurtu za r.2012 (celkem 15 695,-Kč)  bylo předáno do 

pokladny SK 4 450,-Kč (příspěvky pro SK) a proveden vklad na účet TO 7 717,-Kč. Po 

výdajích (nákup sítí, různý materiál, občerstvení při ČS, půjčka lešení, za práci,……. celkem 

9 083,-Kč) celkem TO k 20.12. 2012 zůstalo  15 000,-Kč na účtu TO u SK a 1 710,-Kč u 

pokladníka v hotovosti, celkem 16 710,-Kč. 

     

     V roce 2013 - byla činnost členů oddílu zaměřena především na úpravu areálu kurtů a na 

další práci s mládeží.  

     19.dubna 2013 se konala schůze výkonného výboru TO. Bylo upřesněno složení výboru a 

odpovědnost: předseda M.Vránek a místopředseda A.Macháček – vedení oddílu,  pokladník 

S.Mrázek – finanční hospodaření, organizace, evidence, styk s veřejností, správce kurtu 

M.Svoboda – údržba kurtu, práce s mládeží, zabezpečení trenérů, 2.správce kurtu I.Sedláček – 

údržba kurtu, člen L.Mudrák – organizace členů z Bedřichovic.    

Stanovena výše příspěvků v r.2013 – 500,-Kč, nový člen 700,-Kč, mládež 300,-Kč. Z toho pro 

SK – 150,-Kč, za mládež 100,-Kč. Stanovení počtu brigádnických hodin – 4 a termínů brigád. 

Bezplatné využití kurtu s rodinnými příslušníky členů v případě volných kurtů zůstalo, 

upřesněno, že se to netýká rodičů členů oddílu. Plánované investice – vysazení tújí, údržba 

kurtu. 

Seznam členů:  celkem 57               dospělí                                          mládež do 12 let 

 
P.

č.     

Příjmení a jméno 

 

P.

č .     

Příjmení a jméno 

 

P.

č     

Příjmení a jméno 

 

  1 FIŠER                 Jiří 22 TAUBER            Michal  1 VRÁNKOVÁ  Alice 

  2 FIŠER                 Ivo 23 VANÉČEK         Petr  2 VORONIN     Vladimír 

  3 HAVLÍČEK        Filip 24 VĚRNÝ              Marek  3 SVOBODA     Dominik 

  4 HANÁK             Vítězslav 25 VOJTĚCH          Miloš  4 LÁTAL           Michal   

  5 HLAVINKA       Tomáš 26 VORONIN          Michal  5 ŠMAUZOVÁ  Kateřina 

  6 HORNIŠER        Jiří 27 VRÁNEK            Leoš  6 ZAORÁLEK   Tobiáš 

  7 KYNCL              Jaroslav 28 VRÁNEK            Miloš  7 KYNCLOVÁ   Ilona 

  8 MACHÁČEK     Arnošt 29 VYHLÍDAL        Martin  8 SVOBODA      Denis 

  9 MATĚJEK          Petr 30 YUNISOVÁ        Diana  9 VYHLÍDAL     Filip 

10 MIKA                 Aleš 31 SUCHANSKÁ Renata 10 VANĚČKOVÁ Karolína 

11 MRÁZEK           Stanislav   11 RUDOLECKÝ  David 

12 MUDRÁK          Lubomír   12 JOCHMANOVÁ Sabina 

13 POLÁČEK          Jan   13 KYNCLOVÁ    Silvie 

14 RUDOLECKÝ    Miroslav   14 MATÉJEK        Viktor 

15 SEDLÁČEK       Ivo   15 VĚRNÁ        Magdalena 

16 SITTE                 Jan     13-17 let 16 VYHLÍDAL      Marek 

17 SKŘIVÁNEK     Michal 1 VRÁNEK          Martin 17 VANĚČKOVÁ  Linda 

18 SMRČEK            Roman 2 SITTE                 David 18 TAUBEROVÁ   Linda 

19 SOVADINA        Petr 3 HÝŽA                 Radek 19 SEDLÁČKOVÁ Linda 

20 SVOBODA        Martin 4 VOJTĚCH          Štěpán 20 MATĚJEK         Václav 

21 SÝKORA           Jiří 5 VORONIN          Alexandr 21 MATĚJKOVÁ   Amálie 
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      .. tenisová  budoucnost… 

 

     Financování činnosti klubu - po vybrání všech příspěvků, náhrad za neodpracované 

brigádnické hodiny a pronájmů kurtu za r.2013 (celkem 19 485,-Kč)  bylo předáno do 

pokladny SK 4 350,-Kč (příspěvky pro SK) a proveden vklad na účet TO 5 000,-Kč. Po 

výdajích (různý materiál, 4 lavice, túje, tabule označení kurtu, odměna správci TK,…, celkem 

20 345,-Kč) celkem TO k 10.12. 2013 zůstalo  10 000,-Kč na účtu TO u SK a 5 850,-Kč u 

pokladníka v hotovosti, celkem 15 850,-Kč. 

Pozn.: Vzhledem k tomu, že se část tújí neuchytila, bylo část prostředků vynaloženo bez 

potřebného efektu. V tomto roce - vzhledem k nedostatkům v organizaci činnosti  SK – se 

přišlo o dotaci z OÚ (přidělovanou k zabezpečení akcí mládeže do 18 let – přitom byl včas 

předložen seznam s 22 členy TO) tz. přibližně o 6 tisíc Kč. 

 

     V roce 2014 - 11.února - na schůzi výkonného výboru TO –  proběhly změny ve 

výkonném výboru. V únoru rezignoval na funkce S.Mrázek. Nově bylo odsouhlaseno složení 

výboru: předseda: M. Vránek,  členové výboru: M. Svoboda (správce kurtů), I. Sedláček 

(hospodaření oddílu), L. Mudrák , T. Hlavinka. Čestní členové výboru: S. Mrázek 

(zastupování v SK, společně s předsedou), A. Macháček. 

                                                                                               Logo TO 

V diskusi – v návaznosti na zpracovaný návrh webových 

stránek a nového loga TO T.Hlavinkou - byla věnována 

pozornost upřesnění zásad spolupráce ve vedení oddílu 

a vysvětlení si přístupu mezi členy výboru TO. 

     Hotovost ve výši 5 850,-Kč předal S.Mrázek  

I. Sedláčkovi. Na účtu TO u SK - uloženo 10 000,-Kč.   

Stav „pokladny“ TO celkem – 15 850,- Kč 

Upřesněna výše příspěvků: 500,-Kč, nový člen 700,- Kč 

Mládež 300,-Kč 

Úkol pro I.Sedláčka – zřídit transparentní účet u Fio Banky 

Úkol pro T.Hlavinku – dopracovat webové stránky oddílu, 

které se stanou primární komunikační cestou uvnitř TO. 

     Na valné hromadě 3. dubna 2014 rezignoval na funkci předseda TO M.Vránek.  Bylo 

uděleno čestné členství tenisového oddílu – Arnoštu Macháčkovi, Miloši Vránkovi a 

Stanislavu Mrázkovi (spolu s I.Moravcem a V.Šmerdou má TO celkem 5 čestných členů), za 

dlouhodobý přínos podolskému tenisu. 

     Byl zvolen výkonný výbor ve složení: předseda Ivo SEDLÁČEK, místopředseda Martin 

Svoboda (správce kurtů), členové výboru:   Jan Sitte (výběr pronájmu a členských příspěvků), 

Luboš Mudrák (odpovědny za bedřichovické členy), Tomáš Hlavinka (webová presentace a 

rezervační systém). S.Mrázek zastupování ve výboru SK. Upřesněny Stanovy TO (členství). 

 

 

 

Kurty v zimě 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Seznam členů:  celkem 58              dospělí                                          mládež do 12 let 

 
P.

č.     

Příjmení a jméno 

 

P.

č .     

Příjmení a jméno 

 

P.

č     

Příjmení a jméno 

 

  1 FIŠER                 Jiří 21 SÝKORA           Jiří  1 SVOBODA     Dominik 

  2 FIŠER                 Ivo 22 TAUBER            Michal  2 LÁTAL           Michal   

  3 HAVLÍČEK        Filip 23 VANÉČEK         Petr  3 ŠMAUZOVÁ  Kateřina 

  4 HANÁK             Vítězslav 24 VĚRNÝ              Marek  4 ZAORÁLEK   Tobiáš 

  5 HLAVINKA       Tomáš 25 VOJTĚCH          Miloš  5 KYNCLOVÁ   Ilona 

  6 HORNIŠER        Jiří 26 VORONIN          Michal  6 SVOBODA      Denis 

  7 KYNCL              Jaroslav 27 VRÁNEK            Leoš  7 VYHLÍDAL     Filip 

  8 MACHÁČEK     Arnošt 28 VRÁNEK            Miloš  8 VANĚČKOVÁ Karolína 

  9 MATĚJEK          Petr 29 HORÁK              Marek  9 RUDOLECKÝ  David 

10 MIKA                 Aleš 30 HORÁKOVÁ      Kateřina 10 JOCHMANOVÁ Sabina 

11 MRÁZEK           Stanislav 31 JANÍK                 Petr 11 KYNCLOVÁ    Silvie 

12 MUDRÁK          Lubomír        13 – 17 let 12 MATÉJEK        Viktor 

13 POLÁČEK          Jan 1 JANÍK                Petr ml. 13 VĚRNÁ        Magdalena 

14 RUDOLECKÝ    Miroslav 2 VORONIN         Vladimír 14 VYHLÍDAL      Marek 

15 SEDLÁČEK       Ivo 3 VRÁNKOVÁ     Alice 15 VANĚČKOVÁ  Linda 

16 SITTE                 Jan 4 VRÁNEK          Martin 16 TAUBEROVÁ   Linda 

17 SKŘIVÁNEK     Michal 5 SITTE                 David 17 SEDLÁČKOVÁ Linda 

18 HAVRÁNEK      Antonín 6 HÝŽA                 Radek 18 MATĚJEK         Václav 

19 SOVADINA        Petr 7 VOJTĚCH          Štěpán 19 MATĚJKOVÁ   Amálie 

20 SVOBODA        Martin 8 VORONIN          Alexandr 20  

 
21.června 2014 se uskutečnil I. ročník tenisového turnaje TO ve čtyřhře  

 
Zleva: 

      Skřivánek 

      Sedláček 

      Havránek 

      Míka 

      Hlavinka 

      Macháček 

      Sitte 

      Tauber 

      Svoboda 

 

Fotograf - Rudolecký 

 

 

     Hrálo se podle stanovených pravidel pro tento turnaj (zápasy základní skupiny, hrálo se 9 

her v setu,  pátí vypadli, první pak hráli se čtvrtými a druzí se třetími, a vítězové se utkali o 

první místo). Základní skupinu vyhrála dvojice M.Skřivánek, I.Sedláček, kteří však ve finále 

prohráli s dvojicí z druhého místa, A.Míkou, A.Havránkem (v základní skupině byli až třetí), 

kteří se stali vítězi turnaje. Třetí skončila dvojice A.Macháček, T.Hlavinka, čtvrtí M.Tauber, 

J.Sitte a pátí M.Svoboda, M.Rudolecký. Vítězové obdrželi sadu míčků a nový putovní pohár. 

A pak šli na guláš a bečku piva…. 
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                                               A.Havránek, A.Míka 

                                                      1.místo 

 

T.Hlavinka s nejstarším členem oddílu A.Macháčkem 

    - v základní skupině skončili druzí                 (1941) 

 

 

31.srpna 2014 se uskutečnil II. ročník tenisového turnaje TO ve čtyřhře  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva:   Uhýrek, nečlen Ota ?, Svoboda, Mrázek, Hlavinka, Mudrák, Skřivánek, Tauber 

V popředí:  Sedláček, Míka 

 

Hrálo se – každý s každým jeden set, do 6 (7) her. Startovné 200,-Kč. 

 

Vítězi turnaje se stala dvojice M.Skřivánek, M.Tauber. Druhé místo obsadila dvojice  

          Svoboda, Ota (nečlen), třetí - S.Mrázek, T.Hlavinka, čtvrté - A.Míka, J.Uhýrek  

          a páté  - L.Mudrák, I.Sedláček.     
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          1.místo -  M.Skřivánek, M.Tauber            ….. občerstvení a odpočinek po boji…     

 

     Finanční zpráva za r.2014 (podrobná, pro členy) je umístěna na webových stránkách 

oddílu. Příjmy činily 26 387,- Kč (dotace z obce 3 182,-Kč, dotace z „hazardu“ 3 000,-Kč, 

příjem z turnajů 2 600,-Kč), výdaje 15 338,-Kč. Stav „pokladny“ ke konci roku – 26 899,-Kč 

 

20.10.2014 se konala valná hromada SK (prac.předsednictvo: Sýkora, Sedláček, Mrázek). Do 

výboru SK za TO byl zvolen I.Sedláček (pozn.: dříve zastupovali TO dva členové). 

 

     V r.2015   -  12.března -  se konala valná hromada TO. Členové byli seznámeni  se zprávou 

o činnosti a hospodaření v r.2014, s plánovanými investicemi v r.2015 a s připravovaným 

turnajem ve čtyřhře v měsíci červnu.  

Stav členské základny: 30 členů starších 18 let,  8 členů ve věku 13-17 let, 19 členů  

                                                                                      v kategorii dětí do 12 let, celkem - 57 

Stanovená výše příspěvků v r.2015 :   600,-Kč, nový člen 800,-Kč, mládež 300,-Kč. Členové 

výboru  nově platit členské příspěvky v plné výši (loni platili je členský příspěvek  SK).  

Stanovený počet brigádnických hodin – 5. Uvedeno, že údržba kurtů se za poslední období 

stabilizovala, kurty jsou v dobrém stavu, závlaha plnila svůj účel. 

Z diskuse – zlepšit propagaci tenisu v Podolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zleva:      Sitte, Hlavinka, Mudrák, Tauber, Svoboda, Sedláček, Vránek, Mrázek 
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20.června 2015 se konal III. ročník tenisového turnaje TO ve čtyřhře  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zleva: Sedláček, Skřivánek, Míka, Sitte, Svoboda, Hlavinka, Tauber, Sitte David 

 

Vítězi turnaje se stala dvojice M.Skřivánek, I.Sedláček. Druhé místo obsadila dvojice  

T.Hlavinka, A.Míka, třetí J.Sitte, M.Svoboda , čtvrté M.Tauber, D.Sitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1.místo – I.Sedláček, M.Skřivánek                        …a tak podává T.Hlavinka 

 

 

 

 

 

 

 

M.Svoboda, J.Sitte  po 1.setu          momentky ze hry -  A.Míka   M.Tauber    

 

 

 

 

 

 

    M.Tauber, D.Sitte          M.Skřivánek, I.Sedláček x  J.Sitte, M.Svoboda 
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Přehledy a loga 

 

Předsedové TKP / TO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vladimír Šmerda        Jiří Jílek            Roman Smrček     Miloš Vránek       Ivo Sedláček 

   1992 – 1994           1995 – 2004            2005 – 2008          2008 – 2014            2014 – ….. 

 

Čestní členové TKP / TO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ivan Moravec       Vladimír Šmerda   Arnošt Macháček Stanislav Mrázek    Miloš Vránek 

     1920 – 1989                  1945                       1941                    1946                     1944 

 

       od r.1992                 od r.1995                 od r.2014              od r.2014             od r.2014 

 

Pozn.:  

A. Macháček, S.Mrázek od r.2014 čestní členové výkonného výboru TO 

 

 

Logo TKP a TO SK Podolí u Brna 

 

    

     

 

  


