
Zápis 
 

ze schůze výboru rekreačního tenisu 

dne 24. února 2014 

 

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

                       Mgr. Jan Kalabis 
 

Program:  
 

1) Výbor rekreačního  tenisu  uctil  památku  dlouholetého člena tenisového oddílu a bývalého 

     ligového hráče Jiřího Zemana (1937-2014), který neočekávaně zemřel 7. února.  
 

2)  Kontrola zápisu z minulé schůze výboru  

            - Ples tenistů proběhl k všeobecné spokojenosti členů i pozvaných hostů 

            - výbor projednal hospodářský výsledek plesu (zaúčtování provede Mgr. Jan Kalabis) 
 

3)  Utkání s Trojanovicemi je stanoveno  na sobotu 3. května,  s Michalem Slavíkem bylo pro- 

     jednáno  zajištění  ubytování  a  společenského sálu.  Další  podrobnosti domluví  na hotelu 

     MUDr. Oldřich Dostál. 
             
4)  Brigády budou vyhlášeny s ohledem na příznivé počasí od 3. března. 
 

5)  Termíny rekreačních soutěží pro rok 2014: 

 turnaj čtyřher mužů pro členy TK  - 26. dubna (sobota) 

 přátelské utkání s Trojanovicemi   - 3. května (sobota) 

 turnaj čtyřher žen pro členy TK     - 14. června (sobota) 

 turnaj ve dvouhrách mužů TK        - 19. července (sobota) 

 turnaj MIX Open                            - 16. srpna (sobota) 

 turnaj ve čtyřhrách mužů Open       - 4. - 5. října (sobota + neděle) 
 

6)  On-line objednávání kurtů bude v sezóně 2014 nadále pouze na dvorcích 3, 4, 5. 
 

7)  Herní řád pro nastávající sezónu se připravuje ve spolupráci s vedením TK Plus. 
 

8)  Byly přijaty nové členky do rekreačního tenisu  (za stávajících podmínek herního řádu): 

 Mgr. Lucie Pospíšilová a Markéta Pospíšilová 
 

9)  V současnosti probíhá rekonstrukce skříněk v levé šatně pro rekreační tenis.  

                      

10) Výbor Rekreačního tenisu uvažuje o uspořádání jednodenního turnaje rodinných dvojic 

v prázdninových měsících (podrobnosti budou projednány na příští schůzi výboru). 
 

11) Příští schůze výboru se uskuteční v pondělí 10. března 2014 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 


