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                                                   14.3.2020 v Českých Budějovicích 

Vážení sportovní přátelé, 

 

v souladu s aktuálním nařízením vlády, kdy sportoviště mohou být otevřená, avšak za podmínky 

návštěvnosti max. 30 lidí v jeden čas, bude provoz areálu od pondělka 16.3.2020 opět obnoven, za 

omezujících podmínek.  

Tato informace platí do okamžiku, kdy vládou nebude v rámci vyhlášeného nouzového stavu vydáno 

jiné nařízení. 

V provozu bude pouze pevná a nafukovací hala. Restaurace, posilovna, klubovna dětí a golf 

zůstávají nadále uzavřeny. 

Tréninky dětí v tréninkovém procesu a tenisové škole tak budou od pondělka fungovat podle 

pravidelného rozvrhu, jak jste zvyklí. 

Rozvrh tenisové školy byl do systému zadán dle původní podoby, pokud jste již měli zadané nějaké 

omluvy nebo náhrady, nelze již dohledat.  Je třeba případně pro období 16.-23.3. udělat znovu. 

Opětovným zadáváním do systému, kdy byly hodiny zrušeny z důvodu uzavření v souladu 

s původním nařízením vlády, byly vygenerovány automaticky systémem e-maily, na ně prosím 

neberte zřetel. 

Dlouhodobé rezervace klientů v halách budou taktéž pokračovat nadále. 

Taktéž jednorázové rezervace je možné nadále prostřednictvím recepce provádět, telefonicky – 

723 708 515 nebo e-mailem – info@teniscb.cz. 

Provoz bude spuštěn až v pondělí, do té doby recepce není přítomna, není tak možné do té doby 

provádět rezervace, případně nějaké úpravy. 

Prosíme klienty, aby respektovali námi vydaná nařízení za účelem dodržení max. počtu 30 lidí 

v jeden okamžik. Z tohoto důvodu platí pro nouzový režim tato nařízení. 
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1. Rodiče dětí mají zákaz vstupu do budovy a do obou hal. Rodiče na trénink pouze děti 
přivedou, u dveří recepce děti předají. Děti do doby zahájení tréninku tak počkají 
v prostoru předsálí pevné haly pod dohledem recepce až do začátku tréninku, stejně tak 
bude postupováno po ukončení tréninku. Prosíme rodiče dětí, aby byli důslední a byli 
připraveni si děti vyzvednout ihned po ukončení tréninku. 

2. Dospělé hráče prosíme, aby se v prostorách budovy, šaten a hal pohybovali po dobu 
nezbytně nutnou, kterou potřebují k přípravě na hru a po hře. 

3. Každý návštěvník je povinen areál opustit ihned po hře, případně po přivedení nebo 
vyzvednutí dětí. 

4. Nezdržujte se v blízkosti prostoru recepce, pokud to není nezbytně nutné pro úhradu 
platby apod. 
 

Tato nařízení jsou z naší strany vydána s ohledem na zjištění ochrany zdraví nejen návštěvníků, ale 

také našich zaměstnanců, kteří jsou přímo vystaveni kontaktu s lidmi. Pokud jste v poslední době 

byli v kontaktu s rizikovými lidmi nebo navštívili rizikové oblasti, náš areál, prosíme, nenavštěvujte. 

Buďte ohleduplní k ostatním!!! Pokud nebudou ze strany návštěvníků a rodičů tato nařízení 

dodržována, budeme nuceni areál uzavřít. 

Děkujeme za pochopení. 

S přáním pěkného dne 

Ing. Eva Svobodová 
Ředitelka klubu 
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