
ZAHAJENI TENISOVE SEZONY 2015

Č|enové SK Řícmanlce a pĚíznivci tenisu a uživateIé sportovního areá|u SK Řícmanice:

čeká nás nová sportovnísezÓna 2oL5, věÍíme, že jste na sportovní klub a tenisov'/' sport nezanevÍeli a
po zimní pňípravě se ve zdravíopět sejdeme a zahájíme sportovníaktivitu a tenisovou sezÓnu 201.5.

NatutosezÓnu pro uživatelé kurt vznik|o pro rozsáhlé rekonstrukci kabin nové zázemí, které bude
ve velké míÍe sloužit uživate|rjm tenisov./ch kurtŮ. Vybudova|o se nové sociální zaíízení se sprchov1Ím
koutem a zrekonstruova!a se kabina, která bude sloužit jako šatna.

Nou/m správcem sportovního areá!u, kter vystÍídal v této funkci d!ouholetého správce Kami|a
Kyzl inka, kterému za jeho odvedenou práci mnohokrát děkujeme, se sta! Pave| Trávníček.

Pronájem hodin na tenisoWch kurtech pro rok 2015 zŮstává stejntÍ jako v roce2oL4, proto prosíme
všechny, kdo mají rezervované hodiny, aby si jej ich pronájem zkontrolova!i a potvrdi| i u správce kurtŮ

jej ich pronájem a zaplati l i  piíspěvky na rok 2ot5 nejpozději do 12. dubna 2015 u správce areá|u.

NoW č|enové se mohou hlásit na pronájem vo|n'/ch hodin, kteryi je vystaven v nástěnce SK Řícmanice
u správce areálu.

Ceník pronáimu kurtú na rok 2015 :

o 1ooo,- Kč/hodinu - neč|en SK Řícmanice
o 5oo,- Kč/hodinu - č|en SK Řícmanice - po zaplaceníčlenského piíspěvku SK
. 100,- Kč/hodinu - vo|nri pronájem

Hrací Íád a pravid!a pro rok 2oL5 zŮstávají stejn\Í jako v roce 2014.

PĚedpoklad zahájenítenisové sezÓny (dle počasí) a dokončení prací piedpok|ádáme 24. dubna 2015

PÍípravné práce na tenisovou sezÓnu 2015 :

3.  -4 .  dubna 2015

1,0. - LL. dubna 2015

24. dubna 2015

Bližší informace na telefonním čísIech:

608 113 831- správce areálu SK Řícmanice
603 556 2o7 - sekretáÍ SK Řícmanice

Jarní kl id, pokládání antuky

Dokončení prací, válení kurt , kdyko|iv od 9 - ].9 hodin nebo po
domluvě se správce areálu.

osazení kurt a odzkoušení stavu povrchu


