
 
                                                                                           

                                                        
                         

  

Návod online objednávání kurtů na TK Tesla Brno

1. Na našem webu www.teslabrno.cz

2. Klikněte na záložku „REZERVACE ON

3. Klikněte na „ PŘIHLÁSIT SE“

 

 

                                                        
                                                                                           

  
 

Návod online objednávání kurtů na TK Tesla Brno

 

www.teslabrno.cz klikněte na záložku „TENISOVÉ KURTY“

Klikněte na záložku „REZERVACE ON-LINE“ 

kněte na „ PŘIHLÁSIT SE“ 

                                                  
                                                                                           náš tenisový klub s tradicí… 

Návod online objednávání kurtů na TK Tesla Brno 

klikněte na záložku „TENISOVÉ KURTY“ 

 

 

 



 
                                                                                           

                                                        
                         

  
 

 

 

 

 

 

4. Napište své „Jméno“ a „Heslo“

5. Klikněte na „Přihlásit se“

 

 

 

 

                                                        
                                                                                           

  

„Heslo“ 

Klikněte na „Přihlásit se“ 

                                                  
                                                                                           náš tenisový klub s tradicí… 

 

 



 
                                                                                           

                                                        
                         

  
 

 

 

6. Vyberte, na kterém kurtu chcete hrát a kterou hodinu a klikněte do toho obdélníku

7. Napište své jméno a příjmení do „Jméno“, 

např.:“turnaj“, - datum, hodina a č. kurtu se vyplnilo a

 

 

 

                                                        
                                                                                           

  

Vyberte, na kterém kurtu chcete hrát a kterou hodinu a klikněte do toho obdélníku

Napište své jméno a příjmení do „Jméno“, do „Popis“ můžete a nemusíte napsat 

datum, hodina a č. kurtu se vyplnilo automaticky- , po té klikněte na „Uložit“  

                                                  
                                                                                           náš tenisový klub s tradicí… 

Vyberte, na kterém kurtu chcete hrát a kterou hodinu a klikněte do toho obdélníku 

 

do „Popis“ můžete a nemusíte napsat 

, po té klikněte na „Uložit“   

 



 
                                                                                           

                                                        
                         

  
 

 

 

8. Právě se zapsal „Jarda Zkouška na kurtu č.1 od 14,00 

obdélník s popisem Jarda Zkouška a….

 

9. …zkontrolujete si správnost Vašeho zadání, pokud chcete opravit Váš záznam, klikněte na 

„Editovat záznam“ a můžete zápis opravit, pokud chcete smazat záznam, klikněte na 

„Smazat“  

 

 

 

                                                        
                                                                                           

  

Právě se zapsal „Jarda Zkouška na kurtu č.1 od 14,00 – do 15,30, klikněte na světlomodrý 

popisem Jarda Zkouška a…. 

…zkontrolujete si správnost Vašeho zadání, pokud chcete opravit Váš záznam, klikněte na 

„Editovat záznam“ a můžete zápis opravit, pokud chcete smazat záznam, klikněte na 

                                                  
                                                                                           náš tenisový klub s tradicí… 

do 15,30, klikněte na světlomodrý 

 

…zkontrolujete si správnost Vašeho zadání, pokud chcete opravit Váš záznam, klikněte na 

„Editovat záznam“ a můžete zápis opravit, pokud chcete smazat záznam, klikněte na 

 



 
                                                                                           

                                                        
                         

  
 

10. Pokud je vše v pořádku, klikněte na „Odhlásit se“ 

11.  Váš zápis je zaznamenán v

 

12. Právě si „Jarda Zkouška“ zarezervoval kurt č.1 ve 14,00 

                                                        
                                                                                           

  

pořádku, klikněte na „Odhlásit se“  

nán v online rezervaci 

Právě si „Jarda Zkouška“ zarezervoval kurt č.1 ve 14,00 – 15,30 hodin 

                                                  
                                                                                           náš tenisový klub s tradicí… 

 

 

 


