Zápis
ze schůze výboru rekreačního tenisu
dne 4. září 2017
Přítomni: MUDr. Oldřich Dostál, MUDr. Hana Řehulková, Mgr. Jan Kalabis, Tomáš Cibulec,
Mgr. Miloš Forst
Program:
1) Kontrola zápisu ze dne 4. září 2017 - bez připomínek.
2) Liga rekreantů 2017:
Výbor Rekreačního tenisu bere na vědomí následující žádosti účastníků LR:
- Pavel Juračka se odhlašuje ze soutěže v singlu ze zdravotních důvodů
- Filip Loebe se odhlašuje ze všech soutěží ze zdravotních důvodů
- Adam Kadlec se odhlašuje z deblové soutěže ze zdravotních důvodů
- Miloš Forst má ze zdravotních důvodů zrušený povinný termín zápasů k 17. září
- Martin Buš se odhlašuje za soutěže v singlu ze zdravotních důvodů
- Tomáš Langr ruší svou účast v soutěži singlu
3) Podzimní turnaj v deblu žen pouze pro členky Rekreačního tenisu TK se uskuteční dne
7. října 2017. Podmínkou uspořádání turnaje je účast minimálně šesti dvojic. Další informace budou zveřejněny na plakátu.
4) Informace k zimní halové sezóně:
Všichni členové Rekreačního tenisu si mohou podat žádost na rezervování zimní haly
u PhDr. Michala Ptáčka, a to jak na nových, tak i na starých kurtech.
Pronájem haly pro členy Rekreačního tenisu, kteří mají zaplacené členské příspěvky:
nové kurty 100,- Kč/hod
staré kurty 200,- Kč/hod
Pronájem haly pro nečleny: nové kurty 250,- Kč/hod
staré kurty 350,- Kč/hod
Platbu je nutno provést na celou zimní sezónu, tj. od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018, a to
nejpozději do 31. října 2017 u paní Hany Trnavské. Je také možno provést platbu ve dvou
splátkách, a sice první splátku na dva měsíce do 31. 12. 2017 a druhou na tři měsíce do
31. 3. 2018.
5) Výbor Rekreačního tenisu uvažuje o uspořádání Zimního turnaje ve čtyřhrách mužů v hale
na hotelu dne 30. prosince 2017. Hrálo by se ve dvou kategoriích, a to bez omezení věku
a od 110 let. Žádáme členy Rekreačního tenisu, aby se předběžně přihlásili do 30. listopadu
na baru u Tomáše Langra.
4) Příští schůze výboru RT se uskuteční dne 6.listopadu 2017 v 18.15 hodin.
Zapsal: Mgr. Miloš Forst
místopředseda rekreačního tenisu

MUDr. Oldřich Dostál
předseda rekreačního tenisu v. r.

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

