
PŘÍSPĚVKY TENISOVÉHO ODDÍLU  
OD ROKU 2019 

 
1. Na členské konferenci tenisového oddílu konané dne 20. 3. 2019 byly stanoveny s platností od 

roku 2019 oddílové příspěvky a ceny za hodinový pronájem dvorců takto: 
 

A) závodní hráči:      
●  družstva dospělých   4.100,- Kč 
 
B) závodní hráči – zvýhodněná sazba: 

(tito členové mohou reprezentovat oddíl na mistrovských utkáních, avšak mimo mistrovská    
utkání a tréninky závodních hráčů si hradí hodinovou sazbu jako hosté – členové TJ Astra) 

●  družstva dospělých   1.700,- Kč 
    
C) rekreační hráči: 
●  mládež do 15 let   2.500,- Kč 
●  mládež - studenti   3.000,- Kč 
●  dospělí    4.100,- Kč   
●  dopolední hráči   2.600,- Kč 
 
D) členství dárců: 
●  hrající sponzor   100,- Kč  
   (podmíněno finančním darem oddílu v daném roce ve výši min. 4 000 Kč) 

                                    
2. Členské příspěvky TJ Astra ZM jsou výborem TJ stanoveny následovně: 

●   mládež do 15 let   200,- Kč 
●   dospělí, důchodci   300,- Kč.    

 
 3.        Výbor oddílu schvaluje finanční výši za pronájem šatní skříňky:   
  200,- Kč. 

                            
4.        Výbor oddílu schvaluje následující počet brigádnických hodin pro členy oddílu do 70 let věku 

(ženy ½ z určených brigád): 
●   závodní hráči, rekreační hráči celodenní 3 hod. 
●   rekreační hráči dopolední   2 hod. 
Brigádnické hodiny je nezbytné odpracovat nejpozd ěji do 10. 5. daného kalendá řního 
roku. Brigádnické práce budou konány dle pokyn ů správc ů tenisového areálu . 

 
5.        Finanční hodnota za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu: 

●   závodní a rekreační hráči od 15 let         150,- Kč.  
 
6. Hodinové sazby za pronájem tenisového dvorce: 

●   celosezónní pronájem uvedený v „Rozvrhu hodin“ 190,- Kč/hod.  
●   příchozí hráči dopolední do 14:00 hod.  150,- Kč/hod. 
●   příchozí hráči odpolední od 14:00 hod.  190,- Kč/hod 
●   příchozí hráči při hře s členem oddílu  50% z výše uvedených cen 
Členové TJ Astra ZM mají výše uvedené hodinové sazby  za pronájem tenisového 
dvorce sníženy o 40,- K č/hod. 

 
7.    Řádným členem tenisového oddílu TJ Astra ZM se stává osoba, která uhradila oddílové 

a členské příspěvky a splnila povinnost odpracovat nebo zaplatit brigádnické hodiny (viz bod 
4. a 5.). „Hrajícím sponzorem“ tenisového oddílu je osoba, která uzavřela s TJ Astra ZM 
smlouvu a poskytla v daném roce ve prospěch tenisového oddílu dar min. ve výši 4.000Kč, 
uhradila oddílový příspěvek ve výši uvedené v bodě 1.D.  a uhradila členský příspěvek TJ 
Astra ZM ve stanovené výši. „Hrající sponzor“ má ve využívání-rezervování tenisových kurtů 
stejná práva jako řádný člen.  

 
8.    Rodinné členství – v případě tří i více osob z jedné rodiny, která má více než jednu 

nevýdělečnou osobu, bude oddílový příspěvek snížen o 200,- Kč na osobu. Toto ustanovení 
se vztahuje i na hrající sponzory. 

 



9.    Výběr příspěvků bude provádět ekonomka Ing. Pavla Vildová s pomocí přítomného správce, 
případně je možné jej zasílat na účet 287942379/0800, jako variabilní symbol uveďte 37 
(identifikuje oddíl tenisu), do poznámky dále nutno uvést celé jméno a p říjmení člena , za 
kterého je členský a oddílový poplatek hrazen). O provedení úhrady převodem na účet dále 
informujte emailem na tenis.astra@gmail.com.   

 
Termíny výb ěru p říspěvků budou oznámeny v pr ůběhu dubna na webu oddílu 
(http://tenis.tjastra.cz)   a vyv ěšeny na vstupních dve řích do tenisového areálu.  

                                                                   
Výbor tenisového oddílu TJ Astra ZM 


