
Otevřený dopis starostovi města Ing. Jiřímu Šimánkovi 

Zastupitelstvo města v Plané n. L. rozhodovalo 17.6.2021 o výši dotace pro sportovní spolky TJ Sokol Planá nad 

Lužnicí, z.s. – fotbal a Sportovní klub tenisu, z.s. Jako výbor Sportovního klubu tenisu (dále jen SKT) se chceme 

důrazně ohradit proti Vašemu komentáři během jednání tohoto zastupitelstva na adresu SKT.  

Opětovně napadáte naši činnost a poškozujete jméno našeho klubu. Výsledkem je opětovné snižování dotací 

na činnost klubu, kterého jste sám členem. 

Klub byl založen v roce 1976, dávno před Vaším příchodem do našeho města a již tehdy si dal za cíl rozvoj 

rekreačního tenisu a nohejbalu v Plané a okolí. Postupně se k těmto aktivitám přidal i aktivní a závodní sport.  

Určitě je i pro nás důležitá reprezentace Plané nad Lužnicí, ale není to naším jediným a prioritním cílem, což 

byste jako člen klubu měl vědět. Důležité je přivést k tenisu co nejvíce nových tenistů všeho věku. Doslovně se 

ve stanovách uvádí, že „účelem a hlavní činností SKT Planá nad Lužnicí je provozovat tenis a nohejbal a přispívat 

tak k harmonickému rozvoji osobnosti svých členů jak po stránce tělesné, tak i po stránce morální. Hlavní 

činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen“. 

Pokud chceme hovořit konkrétněji, naše tenisová školička má v současnosti 46 evidovaných dětí, z toho 37 

aktivních! Že je na tenisových kurtech nevidíte? Opravdu Vám pracovní doba dovoluje navštěvovat kurty před 

17. hodinou? Ony totiž existují časy plně vyhrazené dětem a jejich trénování! Kdybyste se skutečně zajímal, rádi 

bychom Vám přesné informace sdělili. Nutné je k tomu ještě doplnit, že malé děti, které jsme před dvěma lety 

z Plané a jejího okolí do začínající školičky nabrali, je třeba nejprve naučit určitým základům, než se mohou 

pravidelně zapojovat do závodního tenisu. Celý tento proces byl navíc průběžně  komplikován pandemií. 

Další kritizovanou záležitostí z Vaší strany bylo zajišťování jarní přípravy kurtů dodavatelským způsobem. 

Jednou z povinností členů SKT je podílet se na údržbě a provozu hřišť. To znamená i Vaší povinností. Na 

výročních schůzích (včetně let, kdy SKT předsedal radní Ondřej Špaček) bylo stále zmiňováno, že kurty budou 

chystány tímto způsobem. Nikdy k tomuto nebylo zásadních připomínek. Úprava kurtů zadavatelským 

způsobem - v rámci klubu či externě probíhá již mnoho let a nikdy to nebylo např. jedním z důvodů ke snížení 

dotace! 

Závlahový systém – jeho nepoužívání  – další kritizovaný bod. Závlahový systém byl zbudován v loňském roce. 

Jeho cílem je naprogramování závlahy hlavně během noci, ulehčit a zpříjemnit členům a hostům samotnou hru, 

správci práci a zajistit celkové zavlažování kurtů tak, aby tím co nejméně trpěl povrch. Doba, kdy každý kropil a 

často ani nekropil podle svého přinášela úskalí v neodborném zásahu do antukového povrchu. Tím vznikaly 

výmoly a díry, které krom toho, že znesnadňují hru, mohou zapříčinit i zranění. Není nám vůbec známo, že by 

systém nebyl průběžně využíván v době, kdy toho je zapotřebí.  

Nicméně jsme od Vás jako člena klubu nikdy nezaznamenali nějakou aktivitu či žádost o vysvětlení. Ani 

v případě specifičtější péče o kurty, ani v případě závlahového systému. 

Závěrem bychom Vás chtěli vyzvat o objektivní informování veřejnosti o činnosti našeho klubu, pokud tak už 

musíte v některých případech činit. 

Je na místě Vás také požádat o zamyšlení se nad tím, zdali jste již neuvažoval o vystoupení – jako člena z našeho 

klubu a k omezení návštěv tenisového areálu SKT skutečně jenom na nutné minimum. Vzhledem k Vašim 

dlouhodobě negativním postojům a nedávným klamavým vyjádřením, Vám zřejmě současná filozofie našeho 

spolku vadí, nevyhovuje a není moc chuti. V zásadě nemůžeme nikoho nutit k tomu, aby mezi námi všemi 

v klubu setrvával. 

 

Se sportovním pozdravem,  

 

Výbor SKT 


