
          V Praze 20.8.2019 
 
Vážení rodiče a hráči, 
 
Dovolte nám, abychom Vás ve stručnosti seznámili s plány pro nadcházející zimní sezónu. 
 
TRÉNINKY A ROZVRH HODIN V ZIMNÍ SEZÓNĚ 
 
Příprava hráčů bude probíhat pod vedením 13 klubových trenérů. Trenérský tým dozná některých 
změn. Ve vedení tréninků nebude z důvodu nastávajících mateřských povinností pokračovat Jana 
Orlová, trenérský tým naopak posílí Aneta Skokanová, aktuálně působící v tenisovém klubu Sokol 
Petrovice. Pro zimní sezónu bude sestaven rozvrh „centrálně“, tedy pro všechny hráče a trenéry 
současně. Sestavením rozvrhu jsou pověřeni šéftrenér klubu Jan Vodička a manažer klubu Jan Zlesák. 
Rozvrh bude vycházet z časových možností hráčů, jejich požadavků na trénink, z prostorových možností 
areálu a současně bude vycházet z aktuální hráčské úrovně a výkonnosti. Cílem takovéhoto postupu při 
tvorbě rozvrhu je vytvořit výkonnostně homogenní skupiny hráčů a připravit jim tak co možná 
nejkvalitnější a nejpestřejší trénink a k těmto skupinám následně přiřadit jednotlivé trenéry. Budeme se 
samozřejmě snažit zachovat současný vztah mezi hráči a trenéry a o to, aby hráči pokračovali v tréninku 
se stejnými trenéry jako doposud, na druhou stranu však může dojít i k některým změnám oproti 
současnému stavu. V situaci, kdy si hráči mohou zvolit termíny tréninků, opravdu není možné ve všech 
případech zachovat stávající trenéry. Za všech okolností však garantujeme maximální kvalitu přípravy 
všech hráčů pod vedením klubových trenérů. 
 
Upozorňujeme že naprosto nezbytnou podmínkou zařazení do zimní přípravy je odevzdání dotazníku / 
přihlášky do středy 11.9.2019 do 18:00 na recepci klubu či jeho odeslání e-mailem na adresu 
info@ltc2005.cz a vyrovnání veškerých závazků a nedoplatků směrem ke klubu (trenéři, kempy, 
členské příspěvky a další) k tomuto datu. 
 
Rozvrh pro zimní období bude platit od 30.9.2019 do 10.4.2020.   
 
Prosíme Vás, abyste možnosti pro tréninky uváděli co možná nejširší a dali nám pro tvorbu rozvrhu 
prostor. Na jeden požadovaný trénink musí připadat rozmezí alespoň 3 hodin, ve kterém je možné 
trénink naplánovat. V případě nedodržení této podmínky nemusí být požadavek na trénink uspokojen.  
 
Ceník dvorců (permanentek a jednorázových pronájmů) je zveřejněn na internetových stránkách klubu a 
je vyvěšen v prostorách klubovny. Stejně jako každou zimu, tak i letos, je nutné platbu za dvorce uhradit 
na začátku zimní sezóny, tj. do 14.10.2019. 
 
Ceník trenérských služeb zůstává zachován a je následující: 
Individuální trénink:   470,- Kč za 1 hodinu 
Trénink ve dvojici:   250,- Kč za 1 hodinu 
Trénink ve trojici:   170,- Kč za 1 hodinu 
Trénink ve čtveřici:   130,- Kč za 1 hodinu 
 
Vyúčtování za služby trenérů obdrží hráči (rodiče) spolu s pokyny pro platbu vždy jednou za měsíc 
zpětně, splatnost plateb za trenérské služby bude vždy 10 dní. 
 
Vzhledem k relativně častým neomluveným neúčastem na tréninkách nadále platí pravidlo, že v případě, 
že se hráč z tréninku vůbec neomluví, nebo se omluví méně než 2 hodiny před jeho začátkem, bude 
tento trénink účtován v plné výši. 
 
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli mnoho štěstí v zimní sezóně a v případě jakýchkoliv 
dotazů nebo přání nás prosím neváhejte kontaktovat. 
 
Jan Vodička, šéftrenér LTC Modřany 2005, tel: 737 909 039 
Mgr.Jan Zlesák, manažer LTC Modřany 2005, tel: 608 774 195, e-mail: info@ltc2005.cz 
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