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

 
ČLENSTVÍ V KLUBU A PLATBA ZA DVORCE 

 
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 výrazně nižší. 
 
Hráči s celodenním členstvím si mohou nad rámec svých tréninků s trenéry sami rezervovat dvorce pro 
hru prostřednictvím recepce či rezervačního systému po celou letní sezónu bez časového omezení a již 
nebudou za žádné další rezervace platit. V případě, že si hráč - člen klubu s celodenním členstvím, pozve 
pro svůj trénink či sparing nad rámec pravidelných hodin s trenéry hosta bez uhrazeného celodenního 
členství v klubu, je povinen tuto skutečnost nahlásit na recepci a uhradit za hosta 50% z běžné ceny 
dvorce dle ceníku.  
 
Opět reagujeme na poptávku ze strany rodičů i dětí nabídkou celodenního členství FIT, které kromě výše 
uvedených výhod přináší hráčům, hráčkám a rodičům možnost neomezeného využívání tělocvičny po 
dobu 12 měsíců od začátku letní sezóny a dále pak slevu 20% na veškeré skupinové fitness lekce a 
v tělocvičně organizovanou kondiční přípravu. Příplatek k vybranému členství či permanentce za členství 
FIT činí 2.500,- Kč za osobu (v případě rodinného členství méně). Měsíční poplatek za neomezené 
využívání tělocvičny tak vychází na méně než 210,- Kč. Pokud uvážíme slevu 20% na skupinové fitness 
lekce a v tělocvičně organizovanou kondiční přípravu (kompenzační cvičení + kondiční příprava), pak se 
tento typ členství vyplatí už při návštěvě tělocvičny v průměru 1,5 krát za měsíc. 
 
Druhou možností, jak uhradit užívání dvorce pro pravidelné tréninky s trenéry po dobu letní sezóny, je 
tzv. permanentka, kdy hráč uhradí pouze rozvrhem dané hodiny (cena permanentky se vypočítá jako 
cena za dvorec / počet hráčů na dvorci x počet opakování v sezóně) a v případě, že bude chtít využít 
dvorce nad rámec pravidelných tréninků, bude muset na recepci uhradit cenu za dvorec dle platného 
ceníku pro jednorázové pronájmy. Ceny permanentek naleznete na www.ltc2005.cz. 
 
Ceny permanentek i všech typů členství zůstávají oproti roku 2022 nezměněny! 
 
 
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 jim 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. 
 
Platbu celodenních členských příspěvků a úhradu permanentek je nutné uskutečnit do 16.4.2023 na 
základě předpisu platby či faktury, které obdržíte e-mailem před začátkem letní sezóny. 

http://www.ltc2005.cz/


 
 
 

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 do 18:00 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 TRENĚRŮM 

 
 
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. 
 
 

mailto:info@ltc2005.cz


Splatnost 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. 
 
 
 

SPOLEČNÉ TRÉNINKY - SPARINGY 
 
Společné tréninky (sparingy) se budou konat vždy v pátek před víkendem, během kterého se konají 
mistrovská utkání družstev, vždy mezi 15 a 20 hodinou (Babytenis 15-16, ostatní 16-20). Hráči, kteří se 
budou chtít tohoto pátečního tréninku účastnit, se musí vždy nejpozději do čtvrtka 19.00 hod zapsat na 
příslušný formulář na recepci, který zde bude od pondělního odpoledne k dispozici. Jedině tak lze zajistit, 
aby mohl být sestaven rozvrh pro tyto tréninky. Omluvy na poslední chvíli volejte nebo posílejte jako 
SMS hlavnímu trenérovi mládeže Janu Vodičkovi. 
 
V letošním roce opět platí, že hráči, kteří mají s klubem uzavřenou Hráčskou smlouvu a uhradí celodenní 
členství v klubu, budou mít v letní sezóně sparingy zcela zdarma a klub jim tak poměrně významně 
přispěje na jejich přípravu.  
 
Pro hráče, kteří nemají uzavřenou Hráčskou smlouvu nebo uhrazené celodenní členství platí, že za účast 
na společném pátečním tréninku – sparingu budou platit 250,- Kč za 1 trénink. Pro hráče v kategorii 
babytenis (přípravka) bude cena 125,- Kč za 1 trénink. 
 
Ve výše uvedených cenách jsou zahrnuty náklady na dvorce, míče a odměnu trenérů, kteří tyto tréninky 
povedou. U tréninků by vždy měli být přítomni 3 z trenérů LTC Modřany 2005 a předpokládaná doba 
trvání tréninku je 120 minut pro kategorie mladší žactvo a starší a 60 minut pro kategorii babytenis. 
 
Společné tréninky se budou konat v těchto termínech: 28.4., 5.5., 12.5., 26.5., 2.6., 16.6. a 23.6. 
 
Případné platby za účast na společných tréninkách budou součástí pravidelných měsíčních vyúčtování za 
služby trenérů a není nutné je hradit v den tréninku na recepci. 
 
V ostatní termíny, kdy se nehrají mistrovská utkání, bude platit stálý rozvrh hodin, který by měl následně 
platit i po prázdninách. 
 
 
 

KONDIČNÍ PŘÍPRAVA 
 
Termíny kondičních tréninků:   
 
PONDĚLÍ 
16:00 – 17:00 a 17:00 – 18:00 
KOMPENZAČNÍ A PROTAHOVACÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ 
Kapacita maximálně 8-10 dětí na skupinu 
Cena za sezónu 140,- Kč x 15 opakování = 2.100,- Kč. 
Cena pro hráče s celodenním členstvím FIT: 2.100,- Kč – 20% = 1.680,- Kč. 
 
 
 



ÚTERÝ 
Skupina mladší (ročník 2010 - 2014) – úterý od 17:00 do 18:00 
Skupina starší (ročník 2009 a starší) – úterý od 18:00 do 19:00 
Venkovní prostory 
Cena pro hráče s uzavřenou hráčskou smlouvou a celodenním členstvím: 0,- Kč 
Cena pro ostatní hráče: 70,- Kč x 15 opakování = 1.050,- Kč. 
 
STŘEDA 
Skupina mladší (ročník 2010 - 2014) – od 17:00 do 18:00 
Skupina starší (ročník 2009 a starší) – od 18:00 do 19:00 
Venkovní prostory 
Cena pro hráče s uzavřenou hráčskou smlouvou a celodenním členstvím: 0,- Kč 
Cena pro ostatní hráče: 70,- Kč x 15 opakování = 1.050,- Kč. 
 
Kondiční příprava začíná v úterý 11.4.2023 a bude probíhat ve stejném období jako tenisové tréninky. 
 
Pro hráče závodních družstev je účast na kondiční přípravě doporučená a považujeme ji za nedílnou 
součást tenisového tréninku. 
 

 
ZÁVODNÍ DRUŽSTVA 

 
V letošním roce náš klub přihlásí do soutěží minimálně 8 mládežnických družstev a 3 družstva dospělých. 
Termíny utkání v jednotlivých kategoriích jsou následující: 
 
MINITENIS – bude upřesněno 
 
BABYTENIS, MLADŠÍ ŽACTVO a DOROST: 
Neděle: 30.4., 7.5., 14.5., 28.5., 4.6., 18.6., 25.6.2023 (pro kategorii babytenis mohou přibýt 1-2 
termíny, bude upřesněno) 
 
STARŠÍ ŽACTVO, DOSPĚLÍ 
Soboty: 29.4., 6.5., 13.5., 27.5., 3.6., 17.6. a 24.6.2022 
 
Upozorňujeme, že účast na mistrovských utkáních je povinností hráčů vyplývající z hráčské smlouvy. 
Dodržení této povinnosti je podmínkou pro uzavření hráčské smlouvy i pro nadcházející období.  
 
Kapitáni jednotlivých družstev budou oznámeni do 19.4.2023. Prosím, buďte s nimi v pravidelném 
kontaktu. 
 
Tvorba sestavy v utkání a další věci s utkáním spojené jsou v kompetenci kapitánů družstev, sestavy 
všech družstev mládeže koordinuje hlavní trenér mládeže Jan Vodička.  
 
 
 
 
 
 
 
 



HRÁČSKÉ SMLOUVY 
 
V průběhu loňského podzimu byly s hráči, resp. jejich rodiči uzavřeny Hráčské smlouvy, které vymezily 
pravidla spolupráce mezi hráči a klubem a upřesnily podporu klubu pro hráče (zlevněné hodiny v hale či 
hodiny zdarma, slevy na zboží Babolat). Rád bych na tomto místě upozornil, že považujeme za 
samozřejmé, že se hráči, kteří mají smlouvy uzavřené, a využívali a využívají výhody poskytnuté klubem, 
zúčastní VŠECH mistrovských utkání družstev našeho klubu, ke kterým budou nominováni. Případná 
neúčast na mistrovských utkáních družstev z jiných, než zdravotních důvodů, povede k neuzavření 
hráčské smlouvy pro nadcházející období. 
 
Na základě hráčských smluv budou smluvním hráčům v letní sezóně poskytnuty slevy na platby za letní 
přípravu (členství / permanentky). 
 
Další formou podpory závodních hráčů našeho klubu je snížení vkladů do turnajů pro hráče SK LTC 
Modřany 2005 z.s. na domácích turnajích o 50% oproti stanovenému startovnému.  
 
 
 
 

 
LETNÍ KEMPY PRO ZÁVODNÍ HRÁČE 

 
Na základě zkušeností z minulých sezón budeme pokračovat v modelu jednoho kempu pro závodní hráče 
v letním období. Termín kempu je následující:  
 
25.-28.7.2023 
 
Kemp bude organizován minimálně 2-3 trenéry LTC Modřany 2005, přihláškové formuláře a detailní 
informace budou k dispozici v průběhu jara. Podmínkou uspořádání kempu je přihlášení alespoň 12 
hráčů. 
 
 

 
 
 
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 


