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Termín zahájení halové sezóny je dne 15. října 2018 

Rozpis tréninků na období: 15.10.- 31.12.2018 bude od 13.10.2018 zveřejněn na www.htktrebic.cz  

Vážení sportovní přátelé, 

předem se omlouvám za zpoždění s novým rozpisem hracího plánu pro zimní halovou sezónu 
2018/2019, který bude dne 13.října 2018, v platné verzi, k dispozici na www.htktrebic.  Navrhuji vám 
14denní lhůtu (do 30.10.2018) pro možnou úpravu tréninkových rozpisů. V případě, že budete mít 
potřebu řešit nějaké změny, komunikujte s trenéry (dle rozpisu), kteří se budou snažit vám vyhovět. 
V případě potřeby, se můžete obrátit na: 

 František Vinopal, tel. 724646250, fvinopal@seznam.cz  

Následně umístíme na klubové stránky Nový rozpis tréninků zima 2018. 

Na stránkách klubu najdete dále nově připravené informace týkající se úpravy Pravidel a Ceníku 
tenisové akademie (TA) a Pravidel a Ceníku tenisové školičky (TŠ), které obdržíte na svůj email 
k prostudování.   

Na základě průběhu schůzky s rodiči, po jejím samotném ukončení, ale i v následných dnech 
jsem obdržel celkem dost názorů na to, že přerozdělení a vznik nové kategorie Závodní hráč + není 
vhodné. Důvody, které k tomu mají obě strany jsem pochopil, a proto nebudeme tento návrh 
realizovat. V platnosti zůstávají, stejně jako v letním období dvě kategorie, Závodní a Nezávodní. 

Z důvodu změny účtovacího systému tréninku (přechod ze zálohové úhrady tréninku na 
skutečnost, tz. „zpětně“ za měsíční období.), byla nově stanovena všem členům HTK záloha (kauce) ve 
výši 2750,- Kč, která je splatná do 14 dnů po zařazení hráče do TA nebo TŠ.  Kauce bude vedena na účtu 
člena po celou dobu jeho evidence v Klubu. Kauce může být použita na úhradu faktury za tréninky ( 
v případě prodlení více než 30 dnů). V případě, že je kauce využita na úhradu tréninku (plně nebo 
částečně), bude klub požadovat opětovnou úhradu kauce. V případě ukončení členství v Klubu (nebo 
TA) bude kauce vrácena na účet člena (zákonného zástupce) do 14-ti dnů po zjištění této skutečnosti. 
Splatnost kauce v roce 2018 je stanovena do 20.10.2018.   Žádám vás o provedení úhrady v hotovosti, 
na recepci klubu, a to z důvodu identifikace a vystavení potvrzení o její úhradě. 

Veškeré informace ohledně zimní halové sezóny, rozdělení hráčů do jednotlivých kategorií, 
obsazení trenérů z hlediska tréninků a vyúčtování, ale i mnoho dalších najdete na informačních 
tabulích v klubu. Přeji vám úspěšnou a pohodovou sezónu. 

 
S pozdravem 
 
 
       František Vinopal 

 


