Informace k nadcházející hrací sezóně
1. Roční poplatky na rok 2017
Výše ročního poplatku na rok 2017 pro všechny kategorie hráčů byla výborem oddílu stanovena
na 200 Kč. Roční poplatek v sobě zahrnuje jak členský příspěvek TJ LOKO Trutnov, tak oddílový
příspěvek.
Roční poplatek je nutné uhradit do 14. dubna 2017. Do data jeho úhrady nebudou moci hráči
do 18-ti let a závodní hráči využívat volné hrací hodiny (tzv. tréninkové jednotky).
Roční poplatek je možné po předchozí domluvě uhradit u pánů Zdeňka Hynka nebo Libora
Davídka (každý všední den trénují v hale Na Lukách v čase od 15 do 17 hod.) a u Petra Vaníčka
(každý den trénuje v hale Hotelu Davídek), ve zcela výjimečných případech jej lze uhradit
po předchozí telefonické domluvě (mobil 603 383 285) v sekretariátu TJ LOKO Trutnov,
Na Nivách 568, Trutnov, u paní Ivany Kazdové.

2. Zdravotní prohlídky
Před zahájením letní hrací sezóny si musí všichni závodní hráči oddílu zabezpečit zdravotní
prohlídku.
Stejně tak jako minulý rok mají registrovaní závodní hráči ČTS povinnost zajistit si do 15. dubna
2017 lékařskou zdravotní prohlídku. Kdo tuto vstupní prohlídku podstoupil již v loňském roce,
pro letošní tenisovou sezónu mu stačí pouze potvrzení (na základě vstupní prohlídky 2016)
od dětského pediatra v ceně 150,- Kč.
Výjimku tvoří hráči TSM (M. Fiala, S. Křepinská a T. Křepinský), kteří mají za povinnost absolvovat
zdravotní prohlídku u sportovní lékaře určeného TSM - MUDr. Vladimíra Vondrušky.
Kopii zdravotních prohlídek zasílejte na mailovou adresu - zdehy@seznam.cz. Bez zdravotní
prohlídky hráči nemohou nastoupit v soutěžích družstev a se nesmí účastnit soutěží (turnajů)
jednotlivců organizovaných ČTS.
Veškeré informace o těchto zdravotních prohlídkách naleznete na www.cztenis.cz, včetně
formuláře, který je zapotřebí vytisknout a nechat potvrdit u lékaře.
Seznam sportovních lékařů
1. MUDr. Oldřich Jindra,
2. MUDr. Vladimír Vondruška,
3. MUDr. Martin Koldovský,
4. MUDr. Lenka Šmídová,
5. MUDr. Ziad Albahri,

HK – 495 542 714
HK – 495 834 231
Jilemnice – 481 541 281
HK (kardiologie – pediatrie) – 495 865 276
Jaroměř (dětský pediatr - EKG) – 491 815 150

3. Příprava tenisového areálu na nadcházející jarní sezónu.


Do 3. 4. by měly být dokončeny úpravy kurtů 1, 2, 5, 6 a 7 (stržení antuky a doplnění nové,
případně nové lajny a doplnění kotev atp.). Pokud počasí dovolí, tak bychom na nich mohli
hrát od 4. dubna.



Demontáž haly je plánována na 10. dubna, tj. hrát bude možné nejdéle do 9. dubna.



Cca do dvou týdnů po demontáži haly by měla být dokončena úprava kurtů 3 a 4.

Pro hraní na kurtech budou platit obdobná pravidla pro využívání tréninkových
jednotek – bezúplatných hracích hodin - jako na podzim.

4. Probíhající a připravované úpravy tenisového areálu, kterými MEBYS dále
zvyšuje jeho úroveň.


Je nainstalováno a zprovozněno nové osvětlení areálu.



Probíhá výměna plotů mezi kurty, vč. branek. V souvislosti s tím je řešena výměna
obrubníků středního chodníku mezi kurty 1 a 2 a kurty 3 a 4.



Byly zakoupeny plachty HEAD, které budou umístěny mezi kurty 1, 2 a 3, 4 a dále pak mezi
kurty 5 a 6.



Je připravována instalace posuvné sítě (stejné jako mezi kurty 1 a 2) mezi chodníkem a
kurtem 1. Pokud to rozpočet MEBYS umožní, bude stejná síť instalována podél kurtu 5.

5. Nabídka na dodávku míčů tradiční české značky „Optimit“
Obdržel jsem zajímavou cenovou nabídku na dodávku míčů „Optimit“. Pan Libor Davídek
vyzkoušel zkušební vzorek a objednal si pro tréninkové účely 1 karton. V případě
zájmu se s Vámi rád podělí o své poznatky.


Cena jedné tuby se 4 míči by měla být 85 Kč vč. DPH.



Cena míčů Wilson Od AMER SPORTS je 105 Kč vč. DPH.

Vaše případné požadavky na jejich odběr mi můžete předat prostřednictvím trenérů pánů Libora
Davídka nebo Zdeňka Hynka.

V Trutnově 22. března 2017

Ing. Josef Křepinský, MBA
Předseda oddílu tenisu
TJ LOKO Trunov

