
LTC MLADÁ BOLESLAV z.s. 
                         www.mbtenis.cz 
        

V Mladé Boleslavi 4.4.2020 

 
 Vážení členové LTC Mladá Boleslav, 

vzhledem k mimořádné situaci v celé ČR a vyhlášenému nouzovému stavu Vás chceme informovat o aktuálním          
stavu příprav na letošní sezónu: 

 
a) příprava tenisových kurtů pokračuje  
b) probíhá rekonstrukce dámských a pánských šaten   
 
Připomínáme, v souladu s unsesením Valné hromady LTC Mladá Boleslav, z listopadu 2019, nutnost obnovy a 

řádného vedení aktuální evidence členů. Z tohoto důvodu jsme Vás každého požádali o vyplnění členské karty a její 
odevzdání v elektronické i písemné podobě. Na naši žádost a svoji povinnost k dnešnímu dni splnilo zatím pouze 57 
členů.  
Bez splnění této členské povinnosti budou ze strany LTC Mladá Boleslav uplatněny sankce v podobě nepřipuštění 
člena k užívání tenisových kurtů!  
  
Pokud se na Vás vztahuje brigádnická povinnost, využijte, prosím, uvažovaného uvolnění karantény v příštích dnech 
k jejímu splnění. V poslední dekádě dubna 2020 můžou pro většinu z nás nastat běžné pracovní (školní) povinnosti. 
Termín brigád plánujte po předchozí dohodě se správcem LTC.  

 
Klubové roční příspěvky ve výši 200,- nebo 500,- se nemění a ani se měnit nemohou. 

 
Hrací předplatné zůstává stejné. Ke změně jeho výše by došlo a případně dojde, pokud z celkovédoby 6 měsíců letní 
sezóny (1.5. - 31.10.) by došlo k jejímu zkrácení z důvodu nouzového stavu, a to minimálně o půl měsíce. Tedy 
v případě zkrácení sezony o ½ měsíce by se snížilo hrací předplatné o 1/12; v případě zkrácení sezony o 1 měsíc by se 
snížilo hrací předplatné o 1/6 atd. Ti z Vás, kteří již mají zaplaceno, by obdrželi vratku v příslušné výši.  

 
Termín pro uhrazení hracího předplatného pro trénující závodní hráče se prodlužuje do 15.4.2020.  
 
Na základě posledního sdělení předsedy vlády ze dne 3.4.2020 se připravujeme na možné spuštění letního 
tréninkového období a provozu areálu líc MB ve druhé polovině měsíce dubna 2020, samozřejmě za předpokladu 
dodržování Nařízení vlády a jednotlivých ministerstev a realizace hygienických opatření.  
O dalším vývoji Vás budeme informovat. 

 
Veškeré platby, prosíme, hraďte BEZHOTOVOSTNĚ – (členské roční příspěvky a poplatky za předplatné) na běžný účet 
LTC MB dle pokynu ekonoma klubu (viz www.mbtenis.cz – s uvedením  var.symbolu, k.s., jména), 
 

číslo účtu: 43-9528930207/0100. 
 

Prosím, sledujte vždy aktuální informace o dění v klubu na: www.mbtenis.cz. 
 
 
 
 
       
  
 
 

za LTC Mladá Boleslav z.s. 
 

Ing. Jiří Nezavdal v.r. 
předseda klubu 
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