
Tenisový klub LTC Modřany 2005 zve děti 
a jejich rodiče, aby přišli vyzkoušet tenis, 

jeden z nejkrásnějších sportů vůbec.

Tenisová akademie LTC Modřany 2005 nyní přijímá děti 
od 4 do 8 let věku. Výuka této nejmenší věkové kategorie 
probíhá formou MINITENISU – populární a účinnou me-
todou, při které si děti přirozenou a zábavnou cestou rychle 
osvojí tenisové základy. Minitenis využívá moderní, pro děti 
upravené vybavení – především pak menší hřiště, nízké te-
nisové sítě, malé tenisové rakety a pomalé měkké míče.
Děti, které chtějí dále rozvíjet své tenisové dovednosti 
po  dosažení věku 8 let, mají samozřejmě možnost pokra-
čovat v tréninku v navazujících věkových kategoriích, které 
se již připravují na standardním tenisovém dvorci. Nejlep-
ší hráči a hráčky se plynule zařazují do závodních družstev 
klubu, která se účastní oficiálních soutěží. Naše žákovská 

a juniorská družstva patří mezi nejlepší v Praze a hrají nej-
vyšší soutěže.
Výuka nejmenších dětí probíhá dle přání rodičů 1-3 krát 
týdně ve skupině maximálně 4 dětí. Termíny tréninků při-
způsobujeme časovým možnostem dětí a rodičů. Tenisový 
areál LTC 2005, kde se tréninky konají, se nachází v Komo-
řanské ulici v Modřanech, poblíž bývalého Cukrovaru, vedle 
fotbalového hřiště SK Modřany. Do areálu je snadný vjezd 
přímo z hlavní ulice. Vedle tenisových dvorců a hal poskytu-
je areál i maximální komfort pro doprovod dětí ve své zcela 
nové provozní budově, která kromě prostorné a  příjemné 
restaurace nabízí i funkční tělocvičnu, učebnu či kosmetic-
ké služby.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte: 
Lucie Vodičková, trenérka, tel: 604 524 433
Jan Zlesák, manažer LTC Modřany 2005, tel: 608 774 195, e-mail: info@ltc2005.cz

www.ltc2005.cz
Veškeré informace a přihlášky ke stažení naleznete na internetových stránkách klubu

LTC Modřany 2005 patří mezi velké pražské tenisové kluby. S výukou tenisu a výchovou 
talentů v rámci Tenisové akademie LTC Modřany 2005 máme bohaté zkušenosti. V našem 
klubu působí celá řada zkušených a vzdělaných trenérů 1. a 2. třídy, kteří se nyní starají 

o více než 300 hráčů od 4 do 18 let a dále pak několik desítek klientů z řad dospělých. 

 
V případě zájmu jsme schopni nabídnout i individuální lekce.

Nespornou výhodou je možnost zameškané a řádně omluvené lekce nahradit. 
Výuka bude následně pokračovat i na jaře a v létě. V období letních prázdnin organizuje náš klub 

několik tréninkových kempů, které probíhají formou příměstských táborů. 
Lekce minitenisu Tenisové akademie LTC Modřany 2005 je možné v průběhu září 

zcela nezávazně vyzkoušet. 

Výuka v zimní sezóně bude zahájena v pondělí 26. 9. 2022. 

Cena jedné skupinové lekce je od 230,- do 270,- Kč. 

Tenisový klub LTC MODŘANY 2005
Vás zve do

Tenisové akademie


