
Provozování tenisových kurtů a ceník  2016 

 

Tenisový areál MČ Březiněves je od r. 2013 ve správě Tenisového oddílu TJ Březiněves 
(TO TJB). Oddíl se zabývá soutěžní i rekreační hrou. Dále pak výukou tenisu pro děti a 
mládež. 

Pro hru je nezbytné využívat rezervační systém na internetové adrese 
 http://sport-mcb.e-rezervace.cz/. Další informace najdou zájemci o tenis na webových 
stránkách TO TJB: www.tenisbrezineves.com 
Občané Březiněvsi i široká sportovní veřejnost si mohou v on-line systému na internetové 
adrese http://sport-mcb.e-rezervace.cz/ po předchozí jednoduché registraci.  

Provozní doba tenisových kurtů je od 8.00 do 21.00 hod. Správu kurtů pro zájemce 
zabezpečuje společnost Fitpuls: web www.fitpuls.cz, mail: info@fitpuls.cz, tel: 774271713,  
místo: recepce Fitcentra 30m vlevo od vchodu do tenisového areálu. 

Fitpuls zajišťuje provoz kurtů následovně: 

 Pondělí – Čtvrtek   8:30 - 11:30   
16:00 – 21:30  

 Pátek            8:30 - 11:30 
16:00 - 20:00  

 Sobota       9:00 - 12:00 

 Neděle     16:00 - 21:30 
Ostatní doba je řešena v rámci TO TJB jiným způsobem. 

 

Ceny za pronájem kurtů (pro nečleny TO TJB) stanoveny následovně: 

Pondělí - Pátek 

8.00  –  14.00 hod:   140.- Kč,   děti do 15 let 120,- Kč 

14.00 – 16.00 hod.  200,- Kč   děti do 15 let 120,- Kč 

16.00 – 21.00 hod.  220,- Kč   děti do 15 let 150,- Kč 

Sobota – Neděle 

8.00  –  16.00 hod:   200.- Kč,   děti do 15 let 120,- Kč 

16.00 – 21.00 hod.  220,- Kč   děti do 15 let 150,- Kč 

 

Další informace: 

 využití umělého osvětlení: paušální sazba 50.- Kč/ hod. 

 Vstupné pro dospělé členy TO TJB, včetně osvětlení je ZDARMA (předplaceno 
v rámci ročních poplatků) 

 Vstupné pro děti do 15ti let /člen TO TJB/, je ZDARMA denně do 14 hod., v jiné 
hodiny za snížený poplatek 100,- Kč/hod. 

 

Poplatky za vstupné je možné uhradit v hotovosti správci či předplatit si zvýhodněné 
permanentní vstupné (v hotovosti či na účet TO TJB). Informace v recepci Fitcentra či na 
webu TO TJB. 

Ing. Jan Vocel, předseda TO TJB 
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