
 

Rezervace tenisových kurtů 
 

Rezervace kurtů je možná osobně u obsluhy v pizzerii nebo na tel. čísle: 

 

775 202 728 
 

 

CENA ZA PRONÁJEM KURTU ČINÍ NA ROK 2022 

 

09:00 - 15:00      150,- Kč/hod./kurt 

15:00 – 21:00 175,- Kč/hod./kurt 

 

V případě, že se hráč nedostaví na zarezervovaný kurt v určený čas, po 10 minutách 

rezervace zaniká a správce-obsluha pizzerie může tento kurt obsadit jiným zájemcem. 

 

SEZÓNNÍ PERMANENTKY od 1.5.2022 - 30.10.2022 

V našem areálu nabízíme zájemcům možnost zvýhodněného nákupu sezónních 

permanentních vstupenek. 

 

CENY SEZÓNNÍCH PERMANENTEK 

Cena 

permanetky 

Určeno pro 

hráče a hráčky 
 Doba hraní 

4 500,- Kč  dospělí  pondělí - neděle od 9 – 21 hod./do setmění/ 

 

 

 

ZÁSADY PRODEJE 

 

1. Sezónní permanentku (dále jen SP) si může zakoupit pouze fyzická osoba (dále jen hráč) 

proti hotovému zaplacení u obsluhy kavárny. 

2. SP je na jméno a je nepřenosná. 

3. SP musí mít hráč u sebe tak, aby se mohl prokázat obsluze kavárny. 

4. Hráč si objednává hodiny jednotlivě u obsluhy kavárny. Není oprávněn k dlouhodobému 

zamluvení termínu. V jednom termínu smí objednat pouze jeden kurt a max. na 2 hod. 

5. POZOR! SP neopravňuje hráče k nájmu celého kurtu. Každý, kdo s hráčem užívá kurt, je 

buď rovněž držitelem SP, nebo doplácí v hotovosti správci areálu poměrnou část (1/4, 1/2 

nebo 3/4) nájmu, podle počtu hráčů dle níže uvedené tabulky. 

 

 



 

 

Počet hráčů, 

kteří 

společně 

užívají kurt 

 

Z toho 
 

Hráči, kteří nemají 

SP, hradí v hotovosti 

tuto část nájmu dle 

ceníku 

Počet hráčů 

majících SP 

Počet hráčů 

bez SP 

2 1 1 1/2 

2 2 0 0 

4 1 3 3/4 

4 2 2 1/2 

4 3 1 1/4 

4 4 0 0 

 

V případě, že hráč objednanou hodinu nevyužije a objednávku nezruší min. 12 hodin 

předem, je povinen uhradit v hotovosti nájem dle ceníku. 

 

V recepci je možné zakoupit míče Wilson US OPEN za cenu 175,- Kč. Jsou to oficiální 

míče tenisového svazu pro hraní turnajů, které mají velmi slušnou kvalitu. 

 
 

 

 

 

 

 


