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Členové tenisového oddílu
TJ Jiskra Třeboň

V Třeboni dne 16. května 2016
Výbor tenisového oddílu se obrací ke všem členům se základními informacemi před letní
tenisovou sezonou 2016.
Vážení členové oddílu tenisu,
výroční členská schůze našeho oddílu dne 4. 3. 2016 (VČS) ponechala pro rok 2016, jak bylo
dne 17. 3. 2016 publikováno na http://tenis.jiskratrebon.cz/, počet brigádnických hodin pro členy
oddílu stejné jako v roce loňském: počet brigádnických hodin tedy činí 7 hodin muži (19 – 65 let), 5
hodin ženy, 2 hodiny mládež od 15 do 18 let. Ostatní členové dobrovolně. Členům oddílu, kteří se
zúčastnili VČS, se účast počítá za 2 brigádnické hodiny.
Rovněž členské příspěvky ponechala VČS ve stejné výši jako v roce 2015 a činí Kč 1400,- pro
dospělé a Kč 700,- (nebo Kč 300,- pro redukované členství u mládeže do 14 let) pro mládežnické
kategorie do 18 let a seniory nad 65 let. Členové oddílu tradičně hradí členské příspěvky do
25. 5. 2015 u pokladníka oddílu nebo lépe, jak řada z Vás již učinila, bezhotovostně:
• převodem na oddílový účet 107-7992430207/0100
(variabilním symbolem je rodné číslo člena oddílu; text pro příjemce: jméno a příjmení plátce, případně dále
číslo skříňky a počet BH, za které se provádí úhrada) nebo

• v hotovosti je možno provést úhradu pouze u pana BBS. Petra Jechy, sekretáře TJ Jiskra Třeboň, na
Tyršově stadionu v jeho pracovní době, viz www.jiskratrebon.cz/kontakty.
Hrát na dvorcích po 1. 6. 2015 mohou pouze členové, kteří mají zaplacen členský příspěvek a
odpracováno nebo zaplaceno nejméně 50 % brigádnických hodin. Připomínáme, že poplatek za jednu
neodpracovanou brigádnickou hodinu u dospělých činí Kč 200,-; u mládežnických kategorií Kč 120,-.
Termíny brigád byly publikovány 17. 3. 2016.
Nově zvolený výbor tenisového oddílu se na své první schůzi 15. 3. 2016 dohodl a schválil
rozdělní funkcí a kompetencí. Předsedou se stal ing. Petr Chalupa, místopředsedou ing. Zdeněk
Macháček. Podrobnosti na www.tenis.jiskratrebon.cz/clanky/clenstvi-v-oddile/d:vybor-tenisovehooddilu-cinnosti-a-kompetence. Výbor oddílu aktuálně dokončuje dokument Pravidla trénování na
kurtech TJ Jiskra Třeboň – Oprávnění k trenérské činnosti, který zavádí poplatek pro trenéry za
užívání (dlouhodobé rezervace) tenisových kurtů. Dokument bude publikován jak na internetu, tak na
vývěsce u vstupu do šaten.
Správcem dvorců a provozovatelem Bistra v našem tenisovém zázemí byl v letošním roce
jmenován pan Robert Šerý 723193810. Aktuální sortiment a ceník občerstvení je vystaven v Bistru.
V areálu tenisového zázemí je k dispozici Wi-Fi připojení k internetu a nově v Bistru TV s se všemi
sportovními programy (www.poda.cz/index.php/cz/domacnosti/televize) sponzorováno firmou
PODA a. s. www.poda.cz.

Ceník tenisových míčů Wilson US Open, pronájmu tenisových kurtů nebo zázemí naleznete
na www.tenis.jiskratrebon.cz/produkty. Členové oddílu si mohou mimo jiné pronajmout skříňku
v šatnách za Kč 200,-/rok.
Termínová listina turnajů a dalších akcí organizovaných tenisovým oddílem včetně rezervací
kurtů a zázemí je průběžně aktualizována a vyvěšena na vývěsce u vchodu do tenisových šaten,
případně doplněna kalendářem akcí tenisového oddílu na adrese www.tenis.jiskratrebon.cz/akce nebo
prostřednictvím kalendáře událostí na adrese www.facebook.com/TenisTrebon/events.
Hlavní akcí organizovanou výborem tenisového oddílu bude
30. ročník tradičního turnaje
2. – 3. 7. 2016
Rozpis turnaje
neregistrovaných hráčů a
http://tenis.jiskratrebon.cz/akce/d:105
registrovaných „srabů“
Jak jistě víte, v loňském roce jsme převzali do správy minimálně do konce letošního roku nové
zázemí našeho tenisového klubu vybudované investicí Města Třeboně ve výši Kč 16 052 258,- (včetně
přilehlých terénních úprav a technologií) a nové oplocení tenisových kurtů 1 – 5 rekonstruované opět
investicí Města ve výši Kč 465 000,- (ceny včetně DPH). Součástí těchto akcí je i výměna stávajících
klíčků za nový k přístupu jak do šaten, tak na tenisové kurty (proti vratné záloze Kč 200,-/klíček).
Žádáme Vás, pokud jste tak již neučinili, o vyzvednutí nových klíčků u sekretáře TJ Jiskra Třeboň
nebo u předsedy tenisového oddílu. Zároveň Vás žádáme o udržování pořádku a provozních pravidel
nového zázemí, které průběžně zavádíme.
Děkujeme Vám. Za výbor tenisového oddílu

Ing. Petr Chalupa, předseda oddílu

