
Zápis 
 

ze schůze výboru rekreačního tenisu 

dne 17. června 2013 
 

Přítomni: MUDr. Oldřich Dostál, Tomáš Cibulec, MUDr. Hana Řehulková, Mgr. Miloš Forst 
 

Omluven: Mgr. Jan Kalabis 
 

Program: 
 

1)  Kontrola zápisu ze schůze dne 8. května – bez připomínek 
 

2)  Doplnění tabulek Ligy rekreantů – počty povinných odehraných zápasů do 25. srpna: 
 

      dvouhra muži 1. skupina  5 

      dvouhra muži 2. skupina  6 

      dvouhra muži 3. skupina  5 

      dvouhra muži 4. skupina  6 

      čtyřhra muži 1. skupina    5 

      čtyřhra muži 2. skupina    5 

      čtyřhra muži 3. skupina    5 

      čtyřhra muži nad 110 let   6 

      dvouhra ženy                    4 

      čtyřhra ženy                      4 

      čtyřhra muži profi             3 
   
3)  Výbor Rekreačního tenisu projednal zjištění, že Jakub Švandera má na stránkách Českého 

tenisového svazu uveřejněnou platnou registraci do roku 2010, a tudíž nesplňuje podmínky 

zařazení do soutěží rekreačního tenisu TK Prostějov. Jmenovaný je proto vyškrtnut z tabulky 

dvouher a se svým partnerem i z tabulky čtyřher. Vklad do soutěží bude účastníkům vrácen. 

Případná utkání odehraná ve výše uvedených soutěžích budou anulována. 
 

4) Turnaj ve čtyřhře žen, který se koná dne 22. června, bude rozlosován dne 21. června 

v 18.15 hodin na baru u Tomáše Langra. Hrací systém bude stanoven podle počtu 

přihlášených. Výbor zve všechny členy po skončení turnaje na přátelské posezení na baru. 
 

5)  MUDr. Oldřich Dostál informoval výbor o jednání s Jaroslavem Machovským o možnosti 

výměnného tenisového utkání se členy tenisového oddílu při Hotelu Na Dolině v Trojano-

vicích. Jednalo by se o šest zápasů ve čtyřhře mužů, a to v termínu 12. až 13. října (náhradní 

termín je stanoven  na  19. až 20. října).  Náklady by byly na osobu  500,- Kč  na  stravu a ve- 

černí posezení u cimbálové muziky a 550,- Kč na ubytování.  Zájemci o toto utkání se  mohou 

přihlásit na baru u Tomáše Langra do pátku 5. července. V případě velkého zájmu si výbor 

vyhrazuje právo určení konečné nominace. V zimním období by se stejné utkání odehrálo 

jako halové u nás. 
 

6)  Příští schůze výboru se bude konat v pondělí 8. července v 18.15 hodin.  
 

                                                                   

    Zapsal: Mgr. Miloš Forst                                                           MUDr. Oldřich Dostál 

                 místopředseda rekreačního tenisu                          předseda rekreačního tenisu v. r. 
 

 

   Na vědomí: Mgr. Petr Chytil, PhDr. Michal Ptáček 

 


