
 

 

Zpravodaj rekreačního tenisu č. 1 
ze dne 13. 3. 2023 

Vážení tenisoví přátelé,  

1) V pátek 13. 1. 2023 se v prostorách hotelu Tennis Club uskutečnil „Tenisový ples“ 
s vyhlášením Ligy rekreantů za rok 2022, živou hudbou a tombolou. Přehled tabulek  
a celkové umístění naleznete na webových stránkách www.tkagrofert.cz v odkazu 
rekreační tenis.  
 

2) Dne 13. 3. 2023 byl schválen Hrací řád na letošní rok v obou našich areálech a bude 
elektronicky zaslán všem členům rekreačního tenisu, a také vyvěšen na nástěnce  
v areálu „nových dvorců“ tenisového klubu. Oproti původnímu Hracímu řádu 
z minulého roku dochází k navýšení některých příspěvků. 

 
3) Dle aktuálního počasí bude upřesněn a sdělen termín pro úpravu dvorců a jejich 

přípravu na letošní tenisovou sezónu (brigády). V pondělí 20. 3. 2023 začne výběr 
klubových a hracích příspěvků dle Hracího řádu. Upřednostňujeme platbu bankovním 
převodem, číslo účtu 9721080267/0100, do poznámek uvádějte jméno/jména osob, 
aby mohla být platba správně přiřazena. Před platbou kontaktujte p. Janouškovou 
777 330 864 nebo office@tkplus.cz z důvodu odsouhlasení výše příspěvků. V případě 
potřeby hotovostní platby, je v příloze tohoto zpravodaje přiložen přehled časů pro 
výběr příspěvků v sídle tenisového klubu na „nových dvorcích“. 

 
4) Ve středu 29. 3. 2023 se bude v areálu „nových dvorců“ demontovat nafukovací hala. 

Chtěli bychom požádat rekreační tenisty o pomoc. V případě zájmu kontaktujte 
správce p. Langera 777 729 552. Členům, kteří pomohou, budou zapsány brigádnické 
hodiny v plném rozsahu. 

 
5) V sobotu 6. 5. 2023 se uskutečnit jubilejní X. ročník Memoriálu Jiřího Zemana ve 

čtyřhrách mužů. Veškeré podrobné informace jsou uvedeny v pozvánce, zaslány 
rekreačním hráčům a vyvěšeny na nástěnce v areálu „nových dvorců“.  

 
6) Spouštíme přihlášky do Ligy rekreantů, které budou ukončeny v sobotu 4. 5. 2023. 

Hráči se mohou přihlašovat na baru u Tomáše Langra. Liga rekreantů bude zahájena 
v pondělí 8. 5. 2023. Veškeré informace jsou vyvěšeny na nástěnce v klubu, zaslány 
všem rekreačním hráčům a uveřejněny na webových stránkách.  

 
7) O dalších aktivitách a akcích rekreačního tenisu vás budeme průběžně informovat. 

 
 
 
Příloha: 
Hrací řád 2023 
Výběr příspěvků – časy 2023     MUDr. Oldřich Dostál 
Propozice – Ligy rekreantů 2023    v.r. 
Hrací řád – Liga rekreantů 2023 
Pozvánka – Memoriál J. Zemana 2023 
              


