
ZAHÁJENÍ TENISOVÉ SEZÓNY 2018 

AKTUALIZOVÁNO 
 
Členové SK Řícmanice, příznivci tenisu a uživatelé sportovního areálu SK Řícmanice: 

Čeká nás nová sportovní sezóna 2018, věříme, že jste na sportovní klub a tenisový sport nezanevřeli a 

po zimní přípravě se ve zdraví opět sejdeme a zahájíme sportovní aktivitu a tenisovou sezónu 2018. 

Rozvrh pronájmu na tenisových hodin na kurtech pro rok 2018 zůstává stejný jako v roce 2017, proto 

prosíme všechny, kdo mají rezervované hodiny, aby si jejich pronájem zkontrolovali a zaplatili 

pronájem u správce kurtů. 

Jelikož se zvýšila poptávka na pronájem tenisových hodin na rok 2018, zaplaťte příspěvky a 

pronájem hodiny nejpozději do 2. dubna 2018, kdo tak neučiní, budou jeho hodiny 

nabídnuty novým zájemcům. 

Jako loni platí pravidlo, že člen SK má nárok na pronájem pouze dvou hracích hodin za týden! 
Byla upravena cena pronájmu kurtů. 
 

Ceník pronájmu kurtů na rok 2018 : 

Nečlen SK Řícmanice 

 1200,- Kč/hodinu v čase 8 – 19 h 

 1000,- Kč/hodinu v čase 19 – 20 h  

Člen SK Řícmanice – cena pro členy platí po zaplacení členského příspěvku SK a 

odpracování minimálně 10 - ti brigádnických hodin 

 600,- Kč/hodinu v čase 8 – 19 h 

 500,- Kč/hodinu v čase 19 – 20 h 

Pronájem hodiny kurtů 

 100,- Kč/hodinu 

Hrací řád a pravidla pro rok 2018 zůstávají stejný jako v roce 2017. 

Předpoklad zahájení tenisové sezóny (dle počasí) a dokončení prací předpokládáme 21. dubna 2018 

Přípravné práce na tenisovou sezónu 2018 (jestli klimatické podmínky dovolí): 

7. –  8. dubna 2018  Jarní úklid, pokládání antuky – ZAČÁTEK 9:00 hodin  
9.  – 20. dubna 2018  Válení kurtů, kdykoliv od 9 – 19 hodin nebo po 

domluvě se správce areálu.  
21. dubna 2018   Osazení kurtů a odzkoušení stavu povrchu 

 
Případné změny termínu přípravných prací budou zveřejněny v nástěnce SK 

Řícmanice nebo na telefonních číslech 
 

608 113 831 – správce areálu SK Řícmanice, 603556207 – sekretář SK Řícmanice 


