
Zápis ze schůze výboru TO Meteor Praha ze dne 22.3.2012 
 
Přítomni: Jekl, Vašinová, Klofáčová, Novák, Cais, částečně Smržová 
 

1) Brigády budou oficiálně ukončeny 10.4.2012, poté může správce využít později dorazivší 
členy pro smysluplné práce v areálu dle vl uvážení 

2) Stále platí, že na kurt může jen ten, kdo má zaplaceno a hotové (zaplacené) brigády 
3) Na jaře 2013 musíme udělat první schůzi výboru dřív 
4) Vlezné pro rok 2012 se nestanoví 
5) Pronájmy: objednávají se každý den po 11h, cena 160 Kč do 14h ve všední dny, svátky a 

víkendy, 200Kč ve všední dny od 14h. 
6) Každý člen má nárok na rezervaci jedné hodiny týdně (stálá nebo týden předem), další 

obsazování den předem, hosté po 11h. 
7) Atuna s Olinou koupí 3 stoly venkovní a slunečníky 
8) Děti nar. 1998-2004 mají na výběr s příspěvky: buď 1100Kč a hru jen do 16h + víkendy a 

svátky a nebo1600Kč a možnost rezervace neomezeně. 
9) Honza a kuře zajistí likvidaci pařezu do konce března 2012 
10) Turnaje jsou přihlášeny jako vloni tzn 1x dospělí a 2x děti 
11) Letních kempů bude o týden více než vloni s nižší obsazeností 
12) Školička: středa 15-18h dva kurty a 18-19 jeden kurt + rezervované hodiny pátek 15-17h 
13) Napíšu soupisky 

 
Zapsal Cais 
 
 
Pravidla obsazování kurtů na sezónu 2012 
 
Každý člen TO má nárok na jednu hodinu rezervace týdně s objednáním týden předem. Další 
kurty je možno rezervovat až jeden den před hrou. Neobjednané odpolední hodiny budou 
obsazovány hosty až po 11h všedního dne. 
 
Příklad: V úterý 20.3. si mohu zapsat na úterý 27.3. jeden kurt zápisem typu „Cais + 1“. Chci-li 
hrát ještě v pátek 23.3., mohu si tuto hodinu objednat osobně nebo telefonicky nejdříve ve 
čtvrtek v 9h. Vícenásobná rezervace v jeden den typu:  
18h: „Cais + 1“  19h: „Cais + 1“ není přípustná. 
 
Toto omezení zavádíme, abychom zamezili hádkám a věříme, že jej budeme všichni dodržovat. 
 
Za celý výbor TO Pavel Cais 


