
LTC MLADÁ BOLESLAV, z.s. 
120 let                                           www.mbtenis.cz 

                      
Vážené členky, Vážení členové LTC Mladá Boleslav, 
vítáme Vás v nové, již 120. sezóně našeho klubu. Rádi bychom Vás seznámili s nejpodstatnějšími informacemi 

pro nadcházející sezónu 2022. 
 
Jak jistě všichni víte, letos je tomu 120 let od založení našeho klubu, který začal psát historii tenisu v Mladé Boleslavi. 
To je důvod k zamyšlení, vzpomínání, ale hlavně také k oslavě. Těšte se na konec září, začátek října, kdy společně toto 
významné výročí oslavíme. O přesném termínu budete včas informováni.  
 
Další velké setkání členů klubu bude spíše pracovní. Letos končí volební období stávajícího Výboru LTC MB a z tohoto 
důvodu bude členská schůze volební. Žádáme v předstihu všechny členy LTC MB s volebním právem (osoby starší 15 let), 
aby se zamysleli nad tím, co mohou pro svůj klub a jeho členy udělat, kam by měl klub směřovat a zejména, kteří členové 
LTC MB by měli klub zastupovat a plnit úkoly dané stanovami a členskou schůzí. Vzhledem k tomu, že uplynulé dva roky 
byla v obvyklý termín, kdy se členské schůze LTC MB konaly, tzn. v listopadu, vysoká křivka nárůstu počtu osob 
nakažených CoVID 19, bude se volební členská schůze konat v dřívějším termínu, pravděpodobně na začátku školního 
roku. Prosíme členy LTC MB, aby se na  volební členskou schůzi dostavili v hojném počtu, ale hlavně, aby si připravili 
návrhy svých kandidátů do volených orgánů – výboru a revizní komise.      
 
Pravidelné informace o nové sezóně:  
 

1. Zahájení sezony  
Zahájení sezony bude závislé na počasí a aktuální pandemické situaci. Prosíme, sledujte informace o amatérském sportu 
a zejména naše webové stránky, kde Vás budeme informovat o aktuálním stavu.   

 
2. Brigádnická povinnost 
2.1. Brigádnická povinnost je stanovena pro *všechny členy klubu narozené mezi lety 1952 až 2009 v rozsahu 10 
hodin. Termín pro odpracování brigád se stanoví do 31.5.2022. Upozorňujeme, že bez splnění brigádnické povinnosti, 
nebude možné využívat zařízení LTC MB.   
2.2. Dle počasí a pandemické situace budou od poloviny března 2022 v tenisovém areálu přítomni správci. Prosím, 
sledujte aktuální informace na webových stránkách klubu. 
2.3. Předpokládané termíny brigád pro přípravu kurtů:  26.-27.3.2022 / 9.-10.4.2022 
Další termíny brigád, vždy po předchozí dohodě se správcem LTC MB: 

• pondělí – neděle od 14:00 hod. - konec dle potřeby a počasí, 
Každý účastník brigády nahlásí svůj příchod a odchod u přítomného správce, ten určí vykonávanou činnost a práci 
zkontroluje a převezme. Prosíme, ve vlastním zájmu si překontrolujte, že jste byli zapsáni do seznamu brigádníků a 
správnost počtu odpracovaných hodin.  
2.4. Závodní hráči vykonají brigády v březnovém či dubnovém termínu a budou koordinováni správci LTC MB.   
2.5. Za neodpracovanou brigádní hodinu je stanoven poplatek  200,- Kč. 

 
3. Seznamu členů – evidenční karta  
3.1. LTC Mladá Boleslav má dle zákona povinnost vést aktuální evidenci svých členů. Členství ve spolku vzniká 
přijetím za člena spolku Výborem LTC MB a uvedením do seznamu členů. Za účelem vedení seznamu členů je spolek 
povinen a zmocněn vést a shromažďovat o svých členech osobní údaje. Ke shromažďování osobních údajů nepotřebuje 
spolek souhlas svých členů. Klub používá evidenci svých členů mimo jiné i  pro potřeby vyúčtování dotací (ČTS, NSA, 
MŠMT,  Středočeský kraj, město Mladá Boleslav). Kdo svoji povinnost splnil v předchozích letech (2020 a 2021), nebude 
znovu evidenční kartu vyplňovat a odevzdávat. Tato infomace se tedy týká spíše nových členů z podzimního náboru. 
Tenis je krásná hra a noví členové každý rok přibývají. Kdo svoji povinnost nesplnil, bude k odevzdání členské karty vyzván 
individuálně. V případě nesplnění základních členských povinností budou uplatněny sankce až vyloučení z klubu.   
Evidenční karty, prosíme, odevzdávejte u správce klubu a zasílejte elektronicky na info@mbtenis.cz . 
Za dítě mladší 15 let podepisují členskou kartu oba jeho rodiče. 
 
 
 
 

http://www.mbtenis.cz/
mailto:info@mbtenis.cz


  
4. Klubové příspěvky pro rok 2022 

Každému členu klubu vzniká povinnost uhradit řádně a včas členský roční příspěvek v předepsané výši.   
4.1. Členské roční příspěvky:  muži a ženy           500,- Kč 

       žactvo, dorost, studující, senioři       200,- Kč 
       4.2.  Hrací předplatné (povinně **všichni hráči s regitrací u ČTS), ostatní dobrovolně: 

a) ženy,  muži         3.000,- Kč 
b) manželské páry (2x 2.300,-- Kč)       5.000,- Kč 
c) senioři a invalidní důchodci skupiny II. a III. (potvrzení ČSSZ)  2.000,- Kč 
d) senioři (dopolední hraní do 15:00, soboty, neděle celý den)   1.500,- Kč 

                             Za seniory jsou považováni muži narození v roce 1958 a dříve, ženy narozené v roce 1960 a dříve. 
e) děti do 7 let věku                                                                                            1.000,-- Kč 
f) žactvo, dorost, studující do 26 let     2.000,- Kč  
   * sleva pro dalšího souzence ve skupině e): 

- 2 sourozenci                    3.700,- Kč celkem 
- 3 sourozenci                    5.100,- Kč celkem 
- 4 sourozenci      6.200,- Kč celkem 

 g) trénující hráči neregistrovaní u ČTS za LTC MB   - bude určeno individuálně. 
4.3.  Termín  pro  uhrazení  členského  ročního  příspěvku  a  poplatku  za  předplatné  pro  registrované hráče u ČTS  
je  do  15.4.2022.  

 

5. Bonusy pro členy klubu 
5.1. sleva 50% na startovné ve všech turnajích pořádaných klubem 
5.2. rezervace dvorce v rezervačním systému www.mbtenis.cz on-line / ČLENOVÉ S PŘEDPLATNÝM 7 dní 

předem / ČLENOVÉ BEZ PŘEDPLATNÉHO 4 dny předem / ostatní (nečlenové) 1 den předem prostřednictvím 
právce. Apelujeme na všechny členy, aby toto pravidlo dodržovali, kdy v minulé sezóně bylo zaznamenáno 
nebývalé množství pokusů o obcházení tohoto pravidla.  Jsou naplánované pravidelné kontroly a provinilci 
budou sankcionováni.  

5.3. sleva 40% na nákup zboží Adidas a Reebok v LION SPORT (voucher je třeba vyzvednout u správce) 
5.4. sleva 40% pro členy s předplatným a 30% pro členy bez předplatného na nákup zboží Babolat od Matchpoint 

(objednávky a prodej přes trenéry nebo ekonoma klubu) 
5.5. testování raket a výpletů zn. BABOLAT zdarma 
5.6. sleva na vyplétání raket klubovým vyplétačem a sleva na výplety Babolat 

 
6. Pronájem tenisových dvorců 

6.1. pro členy LTC Mladá Boleslav bez předplatného: 

• v pracovní dny a v neděli do 15:00 hodin, v sobotu a ve státní svátek                    140,- Kč/hod.  

• v pracovní dny a v neděli od 15:00 hodin                                     180,- Kč/hod. 
6.2.  pro nečleny LTC Mladá Boleslav: 

• v pracovní dny a v neděli do 15:00 hodin, v sobotu a ve státní svátek                    160,- Kč/hod.  

• v pracovní dny a v neděli od 15:00 hodin                                     200,- Kč/hod. 

• rezervace dvorce u správce telefonicky max. 1 den předem 
6.3.  Poplatek za pronájem dvorce se hradí před vstupem na kurt a započetím hry u správce LTC MB. 

 

7. Platební styk / příspěvky / poplatky  
7.1. Veškeré platby se hradí BEZHOTOVOSTNĚ – (členské roční příspěvky a poplatky za předplatné) na běžný účet 

LTC MB dle pokynu ekonoma klubu (viz příloha – s uvedením  var.symbolu, k.s., jména), 

číslo účtu: 43-9528930207/0100. 
 

8. OMEZENÍ ČLENSKÝCH PRÁV do doby splnění níže uvedených povinností člena klubu, a to: 
a) odevzdání řádně vyplněné registrační karty  
b) zaplacení členského příspěvku, ad eventum  hracího předplatného, a  
c) odpracování brigád nebo zaplacení poplatku za neodpracované brigády,   

NEBUDE ČLEN KLUBU, BEZ VÝJIMKY, PŘIPUŠTĚN K TRÉNINKU ČI HŘE NA DVORCI!  
 
OMEZENÍ ČLENSKÝCH PRÁV za porušování hracího řádu, obcházení rezervačního systému, zejména: 
d) rezervace na jiného člena klubu   

http://www.mbtenis.cz/


  
e) výkon trenérské činnosti na LTC MB bez platné smlouvy s klubem  
f) nesportovní chování,   

ČLEN KLUBU BUDE VYLOUČEN Z REZEVAČNÍHO SYSTÉMU NA URČITOU DOBU ČI NEBUDE PŘIPUŠTĚN 
K TRÉNINKU ČI HŘE NA DVORCI!  

 
9. Informace o soutěžích výkonnostních hráčů, termíny celostátních turnajů, přeborů a turnajů pro 

rekreační hráče v roce 2022 pořádané v našem klubu najdete na: www.mbtenis.cz. 
  

10. Různé 
10.1. Roční poplatek za pronájem šatní skříňky:                                                                                    100,- Kč. 
10.2. Veškerá trenérská činnost je na dvorcích LTC MB možná jen trenéry s platnou smlouvou s LTC MB. 
10.3. Lesopark Štěpánka v okolí klubu je majetkem města Mladá Boleslav a je přístupný veřejnosti. Z tohoto 
důvodu  Vás žádáme o dodržování všech pravidel slušného chování. 
10.4. Hrací hodina trvá 55 minut. Po každé hře 5 minut před koncem hodiny hráči uklidí celý kurt včetně 
zázemí hrablem a síťovačkou! Koště na úpravu dvorců je určeno pouze pro správce! Potřebu pokropit kurt zváží 
nově příchozí hráč. Každý z hráčů je povinen řídit se pokyny správce a dodržovat hrací řád! 

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

Přejeme Vám mnoho zdraví sportovních i osobních úspěchů v tenisové sezóně 2022 a těšíme se na 
společné setkání nejen na kurtech, ale i na volební členské schůzi a oslavách 120 let od založení LTC MB! 

 
 
               V Mladé Boleslavi 20.3.2022 

 
 
 
 
Výbor LTC Mladá Boleslav, z.s. 

  
 
 
        

  
* / **  vyjma hráčů LTC MB trénujících na TK Kolomuty 
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