
          V Praze 28.2.2023 
 
Vážení rodiče a hráči, 
 
Dovolte mi, abych Vám tímto způsobem poskytl některé důležité a užitečné informace týkající se letní 
sezóny 2023. 
 

PLATBA ZA DVORCE 
 

1/ ČLENSTVÍ V KLUBU 
 
Podobně jako v loňském roce, tak i v roce letošním nabízíme hráčům možnost zajistit si celodenní (plné) 
členství v klubu LTC Modřany 2005, které je bude opravňovat ke hře na dvorcích, a to jak v rámci 
pravidelných tréninků s trenéry, tak i mimo něj. Po zaplacení členského příspěvku, který činí pro letošní 
letní sezónu 9.500,- Kč, již hráč nebude za užívání dvorce po celou letní sezónu platit žádné další poplatky 
a bude hradit pouze odměnu trenéra, pokud jej využívá. Hráč může samozřejmě využít i nabídky 
rodinného členství, u kterého je v případě 2 a více rodinných příslušníků cena na 1 osobu nižší.  
  
Hráči s celodenním členstvím si mohou nad rámec svých tréninků s trenéry sami rezervovat dvorce pro 
vlastní hru prostřednictvím recepce či rezervačního systému po celou letní sezónu bez časového omezení 
a již nebudou za žádné další rezervace platit. Pouze v případě jednorázové hry se spoluhráčem, který 
nemá uhrazené celodenní členství v klubu, je hráč bez celodenního členství povinen uhradit 50% ceny 
dvorce dle ceníku. 
 
2/ PERMANENTKA 
 
Alternativou ke členství v klubu je zakoupení permanentky – tenisového dvorce na určitý den a čas. Toto 
řešení je vhodnější a ekonomičtější variantou pro ty hráče, kteří trénují méně často a obyčejně nejsou 
členy závodních družstev klubu. Ceny permanentek jsou dané ceníkem pro sezónu 2023, cena dvorce se 
pohybuje od 200,- Kč do 260,- Kč za 1 hodinu. Cena permanentky se vypočítá jako cena za dvorec / počet 
hráčů na dvorci x počet opakování v sezóně. 
 
Z organizačních důvodů je nutné, aby se hráči a hráčky, kteří budou dvorce pro pravidelné tréninky 
hradit formou permanentky, stali členy SK LTC Modřany 2005 z.s. s alespoň základním členstvím. Toto 
členství umožní využívat služeb trenérů a být součástí klubem organizované sportovní přípravy. 
Členský příspěvek za základní členství v klubu činí symbolických 100,- Kč za celý rok 2023, pokyny pro 
jeho úhradu obdržíte v samostatném předpisu pro platbu členského příspěvku v průběhu května 2023.  
 
Držitelé permanentek budou muset v případě zájmu o hru nad rámec pravidelných tréninků s trenéry 
rezervované hodiny navíc hradit vždy jednorázově na recepci, samozřejmě pouze v případě, že nebudou 
mít v danou chvíli v rezervačním systému evidovaný kredit vzniklý rušením svých pravidelných hodin.  
 
Ceny permanentek i všech typů členství zůstávají oproti roku 2022 nezměněny! 
 
Platbu celodenních členských příspěvků či úhradu permanentek je nutné uskutečnit do 16.4.2023. 
 

 
TRÉNINKY A ROZVRH HODIN V LETNÍ SEZÓNĚ 

 
Příprava hráčů bude probíhat pod vedením klubových trenérů: M.Fassatiho, R. Řezníčka, J. Línka, J. 
Vodičky, A. Adamčíka, P.Houdka, D. Šodka, R.Krejčíka, D.Zedníka, a M.Kolesára. O příchodu jednoho 
dalšího trenéra nyní intenzivně jednáme. Rozvrh bude sestaven „centrálně“ pro všechny hráče a trenéry. 
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. Může však dojít i k některým změnám oproti stávajícímu stavu. Podkladem pro 
tvorbu nového rozvrhu bude podrobná analýza rozvrhu zimního a s tím spojené hodnocení jednotlivých 
hráčů a složení tréninků, které nám umožní připravit letní rozvrh co nejlépe.  
 
Upozorňuji, že podmínkou zařazení do letní přípravy je odevzdání dotazníku / přihlášky do středy 
8.3.2023 na recepci klubu či jeho odeslání e-mailem na adresu info@ltc2005.cz Druhou podmínkou je 
vyrovnání všech dluhů ke klubu ke stejnému datu. Termín pro odevzdání přihlášky na letní sezónu byl 
letos z důvodu jarních prázdnin posunut na dřívější datum a prosíme o jeho respektování. 
 
 
Rozvrh pro letní sezónu bude platit od 10.4.2023 do 30.6.2023 a dále pak od 4.9.2023 do 22.9.2023. 

 
 

OMLUVY Z TRÉNINKŮ 
 
Pakliže se hráč z jakéhokoliv důvodu nebude moci tréninku dle rozvrhu zúčastnit, je povinen tuto 
skutečnost s co největším předstihem oznámit trenérovi, který trénink zajišťuje. Za nejzazší termín pro 
řádnou omluvu z tréninku je považován čas 20:00 v den před plánovaným tréninkem. Pokud dojde 
k omluvě později, vzniká nárok na úhradu tréninku. Prosím, abyste v případě omluvy z tréninku 
kontaktovali své trenéry a nikoliv recepci. 
 
 

SYSTÉM PLATEB TRENÉRŮM 
 
 
CENY ZA TRENÉRSKÉ SLUŽY pro letní sezónu 2023: 
 

• Individuální trénink: 540,- Kč 

• Tréninky ve dvojici: 290,- Kč 

• Trénink ve trojici: 200,- Kč 

• Trénink ve čtveřici: 150,- Kč 
 

Platba za trenérské služby se odvíjí od skutečné účasti na tréninku. Příklad: trénink dětí probíhá 
standardně ve dvojici hráčů, ale jeden z nich je řádně omluven. Ve skutečnosti se tak tréninku 
účastní pouze jeden hráč, kterému je účtována částka za individuální trénink, omluvenému hráči 
není za trenérské služby účtováno nic. 
 
Splatnost všech plateb za trenérské služby je vždy nejpozději 10.den od přijetí vyúčtování služeb trenérů 
za předcházející měsíc. Vyúčtování a pokyny pro platbu obdržíte e-mailem. Prosíme všechny rodiče o 
respektování termínů splatnosti. 
 
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál mnoho štěstí v letní sezóně. V případě jakýchkoliv dotazů nebo 
přání mne prosím neváhejte kontaktovat. 
 
Mgr. Jan Zlesák, manažer LTC Modřany 2005 
tel: 608 774 195, E-mail: info@ltc2005.cz 

mailto:info@ltc2005.cz

