
Zpravodaj LTC Beroun, z.s. 2019 
Vážení členové a hráči, 
                          po roce opět přicházíme se zpravodajem pro rok 2019.  
Loňský rok se vydařil dobře, stále držíme vysoký počet dětí v tenisové škole a naši nejlepší 
závodní hráči dosahovali skvělých výsledků. Jedině díky velkému počtu dětí v tenisové škole 
je možné udržovat chod klubu, organizovat mistrovská utkání a podporovat děti v trénování. 
Bez tenisové školy by již náš klub pravděpodobně neexistoval.  
Naše loňské akce a výsledky našich hráčů najdete na konci zpravodaje! 
 
Doufáme, že i rok 2019 bude pro náš klub a naše hráče úspěšný, že se nám podaří dosáhnout 
dobrých výsledků. Budeme dělat maximum, aby v našem klubu byli všichni spokojeni a 
podpoříme hráče, aby mohli dobře reprezentovat klub v mistrovských utkáních a turnajích. 
 
V současné době zřizujeme a prodlužujeme registrace hráčů u ČTS (Český tenisový svaz) – 
kdo potřebuje zařídit prodloužení registrace, dejte vědět, rádi zařídíme. Odevzdali jsme 
vyúčtování dotací za rok 2018 a podali jsme nové žádosti o dotaci od MŠMT a od Města 
Beroun. 
Závodní hráče a rekreační hráče, se zájmem o individuální hru na dvorcích LTC Beroun, 
prosíme o uhrazení členských příspěvků na rok 2019.  
Registrovaní závodní hráči budou hrát mistrovská utkání jen za předpokladu, že uhradí 
členské příspěvky. 

Členské příspěvky:   
dospělí, děti a mládež -závodní hráči .....………………………....………    1. 500,- 
baby tenisti - závodní hráči (ročník 2010 a mladší) .........................   750,- 
 rekreanti, dospělí, mládež -  závodní hráči ……………………...……….   2. 500,-  
(bez povinnosti  odpracovat brigády) 
 dospělí – noví zájemci o členství v LTC   …....……......................….    3. 500,- 
 (s povinností odpracovat brigády)     
Tenisová škola Masters hradí členské příspěvky za všechny hráče tenisové školy, kteří nehrají 
závodně: do 23 let 100,- nad 23 let 200,- Kč.  
Tito hráči nemají na dvorce přístup mimo své tréninky.     
Příspěvky můžete uhradit hotově nebo bankovním převodem. 
Hotově: M. Novákové, A. Novákovi nebo Kateřině Slabochové.   
Převodem: číslo účtu: 221 119 582 / 0600.  
Do poznámky prosím uveďte: Členský příspěvek + jméno hráče 

 
Splatnost: 28.2. 2019.  
 
Prosíme o dodržení termínu splatnosti členských příspěvků!  
V případě, že se nedomluvíte na jiném termínu splatnosti a příspěvky neuhradíte, bude vám 
automaticky napočítáno penále 10 %. 
Za neodpracované brigády bude počítáno za každou neodpracovanou hodinu 150,- Kč. 
 
 
Podzimní členské příspěvky:  
 
Tyto příspěvky hradí jen hráči tenisové školy:     hráč hrající 1x týdně 2. 500,-  
                                                                                     hráč hrající 2x týdně 3. 500,- 
 Splatnost: 6.9.2019. 
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Hra na dvorcích je povolena až po uhrazení členských příspěvků a splnění jarních 
brigádnických hodin. 
POZOR: Vstup na dvorce je možný jen z jedné strany, a to z ulice Vorlova, vrátka jsou 
označena. Všichni, kdo ještě nemáte klíček od těchto vrátek, napište na e-mail 
ltcberoun@seznam.cz, klíč si objednejte. Noví členové si objednají klíče také písemně. Po 
uhrazení příspěvků a odpracování brigád vám budou klíče za pořizovací poplatek vydány. 
Vrátka budou přes den otevřená, zamykat je nutné až večer, když odcházíte poslední z kurtů. 
Přes pozemek nad dvorci prosím jen přejděte, nezdržujte se tam více, než je nezbytně nutné 
a prosím udržujte tam pořádek! Pokud přijedete na kole, dávejte si kola do stojanů. 
 
Končící členy žádáme o vrácení klíčů od dvorců a o oznámení, že nadále nechtějí být členy. 
 

Plán akcí a turnajů 2019 
Nejbližší akcí LTC Beroun bude 22. ročník Sportovní olympiády, která se bude konat 
29.3.2019.   
Podle počasí bude svolána jarní brigáda, většinou bývá okolo konce března, protože do 10.4. 
se snažíme již mít kurty hotové. Vše bude záviset na počasí.  
Klubový turnaj 2019 – přihlášky hráčů do 10.3.2019!  Hlásit se mohou hráči od ročníku 2011  
do 2005. Startovné se neplatí, potřebujete jen vlastní  dózu tenisových míčů. 

 
Termíny mistrovských utkáních: 
Dospělí a starší žactvo  
1. kolo sobota 27. 04. 2019  
2. kolo sobota 04. 05. 2019  
3. kolo sobota 11. 05. 2019 
4. kolo sobota 25. 05. 2019 
5. kolo sobota 08. 06. 2019 
6. kolo sobota 15. 06. 2019 
7. kolo sobota 22. 06. 2019 
Dorost a mladší žactvo 
1. kolo neděle 28. 04. 2019 
2. kolo neděle 05. 05. 2019 
3. kolo neděle 12. 05. 2019 
4. kolo neděle 26. 05. 2019 
5. kolo neděle 09. 06. 2019 
6. kolo neděle 16. 06. 2019 
7. kolo neděle 23. 06. 2019 
 
Přebory okresu Beroun – pro naše hráče je účast na přeborech okresu povinná!!! 
13.-15.4. 2019 Mladší žákyně na LTC Beroun 
13.-15.4. 2019 Mladší žáci a dorostenci na   Lokomotivě Beroun 
14.-15.4. 2019 Dorostenky na LTC Beroun 
20.-22.4. 2019 Muži a starší žáci na Lokomotivě Beroun 
20.-22.4. 2019 Starší žákyně na LTC Beroun 
21.-22.4 .2019 Ženy na LTC Beroun 
Jednotlivci - oblastní přebory 
Babytenis    01. – 02. 06. 2019 oblastní přebory jednotlivců SK Tallent 13 Rakovník 
Mladší žactvo  18. – 20. 05. 2019 oblastní přebory jednotlivců Hoši – Sj. Žiželice, Dívky – TK 
Neridé 
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Starší žactvo 
01. – 03. 06. 2019 oblastní přebory jednotlivců Hoši – Roja Příbram, Dívky – Tenis Neratovice 
Dorost 
18. – 20. 05. 2019 oblastní přebory jednotlivců Hoši – Sj. Český Brod, Dívky - Tallent Rakovník 
Dospělí 
01. – 03. 06. 2019 oblastní přebory jednotlivců muži – SK Mělník, ženy – LTC Kolín 
 
Letní celostátní turnaje pořádné LTC Beroun 
 – účast našich hráčů je povinná, hráčům hradí polovinu startovného LTC. 
27.-29.7. 2019 Starší žákyně 
3.-5.8. 2019 Mladší žákyně 
12.-14.8. 2019 Dorostenci 
24.-26.8. 2019 Mladší žáci 
Pozor důležité!!!!  Všichni závodní hráči musí do dubna odevzdat potvrzení o zdravotní 
prohlídce.  Prohlídka nesmí být starší 12 měsíců, takže opět prosím o odevzdání kopie 
potvrzení o zdravotní prohlídce, která bude uložena na dvorcích LTC. 
Formulář a podrobné informace naleznete na stránkách www.cztenis.cz.  
 
Oficiálním partnerem klubu je Tecnifibre - firma Raket Sport, pod kterou spadají firmy 
Tecnifibre, ProKennex, Compressport, Nike, Victor. 
Nadále jsme partnery firmy Babolat. Všechny výše uvedené značky můžete u nás objednávat. 
Naši hráči získávají slevu 10% z katalogových cen. Nabízíme možnost otestovat tenisové 
rakety Tecnifibre, ProKennex a  Babolat. 
 

 
PODĚKOVÁNÍ    
Mnohokrát děkujeme za finanční nebo materiální podporu našeho klubu v roce 2018.  
Jmenovitě: 
 
Město Beroun                                                                                        MŠMT 
 
 
 
 

                                                    
 

 
 
 
   
Naše webové stránky:  www.ltcberoun.cz . 
     
     Přejeme všem hráčům úspěšnou tenisovou sezónu! 
 
    Mgr. Monika Nováková                                                                    Antonín Novák  
         LTC Beroun, z.s.                                                         Tenisová škola Masters, při LTC Beroun 

http://www.ltceroun.cz/
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Práva a povinnosti členů LTC Beroun: 
 
Brigády: povinností všech členů (kromě rekreantů a hráčů, kteří zvolí vyšší členské příspěvky bez 
povinnosti odpracovat brigádnické hodiny) je odpracování 5 hodin na jaře – před zahájením hry na 
dvorcích, 5 hodin v průběhu sezóny a 5 hodin na konci sezóny při zazimování dvorců. Hodnota jedné 
brigádnické hodiny je 150,-Kč. Členové oddílu, kteří neodpracují příslušný počet hodin, budou vyzváni 
k jejich zaplacení.  
První jarní a poslední podzimní brigády jsou vždy povinné, takže si hráči musí v případě nemoci, 
turnaje……..  za sebe sehnat náhradu nebo si musí !předem! domluvit jiný termín a náplň brigády.  
Náš klub nemá finanční prostředky na správce, takže si dvorec před hrou musíte řádně připravit sami 
(včetně odklizení listí), na děti musí dohlédnout rodiče!, protože menší děti sami kurt nenakropí a 
neodklidí listí.  Kurty se kropí důkladně!, celé od betonového kraje, který je ohraničuje. Na suchém 
dvorci se nesmí hrát! Pokud se nebudeme schopni všichni společně o dvorce starat, budeme nuceni 
zajistit správce a tím se zvednou členské příspěvky a to nikdo z nás nechce, takže vás důrazně žádáme 
o dodržování všech pravidel na dvorcích. Pokud bude někdo přistižen, že hraje na suchých dvorcích 
bude vykázán z kurtu! Důsledně prosím dodržujte i pravidlo o pokropení dvorce po hře!!!! Je sice 
nepříjemné, že po hře musíte ještě zůstat na kurtech a  řádně je  pokropit, ale uvědomte si, že Tonda 
večer běžně po svém trénování kropí 3 hodiny.  Pokud jdete hrát a jsou dvorce již od Tondy 
nakropeny, prosím stejně pečlivě je nakropte i po své hře. Zejména pokud je to v pátek před 
mistrovskými utkáními, kdy nám s organizací zápasů většinou nikdo nepomůže, takže pokud večer 
dvorce řádně nepokropíte, druhý den je to velmi těžké zvládnout. Pochopitelně se to týká období, 
kdy málo prší a je sucho. Děkujeme!!! 
Rodiče dětí, které využívají dětské hřiště prosíme, aby po dětech uvedli hřiště do původního stavu!!! 
Člen LTC má právo hrát na dvorcích LTC s kterýmkoli jiným členem LTC. Má také možnost přivést si 
hosta, za kterého musí uhradit polovinu dvorce tj. 75,-/hod. Prosíme hráče, aby za své hosty vždy 
poctivě polovinu dvorce uhradili! Stejné pravidlo platí i v případě rodičů dětí, které jsou členy. Kdo 
není členem a chce si jít zahrát, musí uhradit pronájem dvorce!  Děkujeme. 
Povinnosti členů LTC: Uhradit členské příspěvky do určeného termínu. Odpracovat brigádnické 
hodiny, případně je uhradit. Zúčastnit se tenisových Přeborů okresu Beroun a minimálně jednoho 
letního turnaje pořádaného naším klubem. Naši hráči budou letos na námi pořádaných turnajích 
hradit jen polovinu startovného. 
    Před každou hrou je nutné dvorec řádně nakropit, uklidit a odnosit listí do bio-kontejneru, po hře 
řádně zamést CELÝ DVOREC, nenechat na dvorci odpadky. Průběžně na dvorcích a v šatnách uklízet a 
vynášet koše. Pokud jdete hrát s hostem, zapíšete do sešitu datum, čas hry a   částku, kterou uhradíte 
do kasy LTC. 
Povinnosti hráčů při mistrovských utkáních: 
Povinností závodních hráčů je sledovat nominace (mistrovská utkání se hrají v období duben– 
červen). Nominace vyvěšujeme vždy ve středu na nástěnce na dvorcích a ve čtvrtek na webových 
stránkách LTC.  Hráč, který se nemůže zúčastnit mistrovského utkání, musí nejpozději do úterý 12.00 
před víkendovým zápasem, informovat Tondu! 
Na mistrovská utkání se hráči musí dostavit ve stanovený čas!!! Hráči mají povinnost být na dvorcích 
od začátku do konce mistrovského utkání. Před odchodem hráči společně uklidí dvorce a připraví pro 
následující mistrovské utkání nebo tréninky. Prosíme vedoucí družstev, aby se pokusili věnovat 
pozornost všem hráčům a vedli hráče teamu ke vzájemné úctě a podpoře při zápasech!!! Pokud 
vedoucí družstva nebo trenéři uvidí na dvorci při zápase nesportovní chování, bude zápas hráči 
skrečován! a hráč nebude nominován na následující mistrovské utkání ! ! !   
Zákaz hry na dvorcích platí v případě, že na dvorcích jsou po dešti louže nebo naopak není možné 
pokropit dvorce – nefunguje čerpadlo – v případě, že nefunguje čerpadlo, informujte ihned Moniku 
nebo Tondu! Za hru na suchých dvorcích, za neuklizení dvorců a za porušení pravidel klubu, jakož i za 
špatné chování hráčů na dvorcích, může být udělena pokuta 1000,- Kč, případně může být hráč 
vyloučen z tenisového klubu.  
Prosíme všechny hráče, aby vždy po nastříkání dvorů, pověsili hadici zpět na určené místo, aby 
nedocházelo k odtékání vody z čerpadla, protože pak čerpadlo přestane fungovat. 
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Výsledky a akce 2018 
 
Výsledky našich hráčů v Přeborech okresu Beroun 

Mladší žáci  

Marek Machulka    3. místo ve dvouhře 

Marek Machulka a Radek Lojka     2. místo ve čtyřhře 

Dorostenci 

Přeborník okresu Beroun ve dvouhře!      Matěj Slabihoudek 

Viktor Petr    3. místo ve dvouhře 

Přeborníci okresu Beroun ve čtyřhře!     Matěj Slabihoudek a Adam Potůček (Loko 

Beroun)  

Mladší žákyně:  

Nathalie Nováková   2. místo ve dvouhře 

Tereza Piskáčková 3. místo ve dvouhře 

Tereza Piskáčková a Nathalie Nováková    2. místo ve čtyřhře 

Starší žáci  

Viktor Petr    2. místo ve dvouhře  

Viktor Petr a Mikoláš Nový (Loko Zdice)    2. místo ve čtyřhře 

Muži 

Matěj Slabihoudek   2. místo ve dvouhře 

Antonín Novák 3. místo ve dvouhře 

Přeborníci okresu Beroun ve čtyřhře !  Antonín Novák a Matěj Slabihoudek 

Nathalie Nováková 3. místo ve dvouhře 

Přebornice okresu Beroun ve čtyřhře!  Nathalie Nováková a Julie Rosolová (Loko 

Zdice) 
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Mistrovská utkání 2018  

Děkujeme všem hráčům, kteří hráli, za reprezentaci klubu a rodičům za odvoz 

hráčů na venkovní zápasy! 

Náš klub přihlásil do soutěží  v roce 2018  8 družstev.  

 Babytenis: 3. místo 

Hráči: Lojka Ondřej, Bobek Antonín, Bělohlávková Rozálie, Kaloš Jan, Masopust Matěj  

Všichni hráči zaslouží pochvalu! Nejlepšími hráči byli Ondřej a Tonda. 

Mladší žáci A:   3. místo – mladší žáci bojovali o  postup přišli jen prohrou v jednom utkání, 

kdy prohráli ve 3. setu 8:10 v super tie-breaku. Ale i tak velká gratulace! 

Mladší žáci B:  5. místo 

Starší žáci:   8. místo  

Bohužel družstvo bylo doplněno mladšími žáky a ti ještě na kvalitu soutěže 1. třídy nestačili.  

DOROST „A“: 7. místo 

Družstvo dorostu se v tomto ročníku potýkalo s množstvím zraněných hráčů, takže 

nedokázali uhrát více bodů. Také se každý týden řešil problém s odvozem hráčů na zápasy, 

tak doufáme, že letos budeme mít více štěstí a ukážeme kvalitu našich hráčů. Také doufáme 

ve větší spolupráci rodičů s odvozem hráčů! 

DOROST „B“:  8. místo 

Vlivem zraněných hráčů z družstva A bohužel trpělo i toto družstvo, protože hráči, kteří měli 

hrát zde, museli vypomáhat v dorostu A, tím také byly ovlivněny výsledky. 

 

DOSPĚLÍ „A“: 3. místo 

Dospělí „B“:  5. místo 

Mistrovská utkání  i turnaje v mladších žácích -  nejvíce utkání odehráli Nathalie Nováková  a Tomáš 

Slaboch. 

Nejvíce bodů pro družstvo získala  Nathalie Nováková 

Mistrovská utkání starších žáků: nejvíce zápasů odehráli N. Nováková, Viktor Petr, Tomáš Slaboch  

 Nejvíce bodů pro družstvo získal Viktor Petr 

Dorost: Matěj Slabihoudek, Oliver Novák, Jan Hamada – úspěšnost Matěj Slabihoudek   

Matěj Slabihoudek uhrál nejvíce bodů pro družstva a celkově měl největší úspěšnost v turnajích. 

Odehrál 29 turnajů dorostu a 3 turnaje dospělých. (dorost vítěz 3x dvouhra 1x 4hra, finále 2x dvouhra 

1x 4hra; dospělí 1x finále dvouhra, 1x vítěz 4hra). 

Nathalie Nováková: 14 turnajů: 1x vítěz čtyřhra, 2x finále dvouhra a 4x finále 4x čtyřhra 

Tomáš Slaboch odehrál 18 turnajů  
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BABYTENIS: 

Ondřej Lojka neprohrál žádný zápas ve dvouhře v mistrovských utkáních – také má největší úspěšnost 

v turnajích. 

Bělohlávková Rozálie se jako jediná zúčastnila plného počtu mistrovských utkáních 

 

Klubový turnaj 2018:  

Turnaj jsme zahájili na začátku dubna, kdy trenéři věnovali dva víkendy hráčům a 

organizovali zápasy, zbytek zápasů hráli samostatně. V letošním roce můžeme pochválit jen 

kluky, děvčata svůj turnaj nedohrála celý.  

Prosím o názor rodičů mladších a starších žáků, případně i baby tenistů, zda máme letos 

turnaj opět pořádat a prosím o přihlášku hráčů do 10.3.2019. Případně můžeme hrát jednu 

tabulku společnou pro kluky a holky a budou hrát jen ti, kteří skutečně mají zájem o 

sparingové zápasy.  

Pořadí hráčů:  

Chlapci: 1. místo Slaboch Tomáš, 2. místo  Lojka Radek, 3. místo Malina Tomáš 

Děvčata: 1. místo Nováková, 2. místo Kontrišová, 3. místo Piskáčková 

Celostátní tenisové turnaje pořádané LTC Beroun 

Celostátní turnaje:  

Mladší žáci: 4.-6.8.2018   hrálo 21 hráčů 

Naši hráči: Machulka – semifinále, dále hráli: Slaboch, Novák, Lojka R. 

Na tento turnaj jsme obdrželi dotaci od Města Beroun. 

Dorostenci: 6.-8.8.2018    19 hráčů 

Naši hráči: Slabihoudek – semifinalista ve dvouhře, dále hráli Lojka Jan, Novák Oliver. 

Mladší žákyně: 25.-27.8. 2018   12 hráček 

Naše hráčky: Nováková 2. místo ve čtyřhře, Kontrišová -3. místo ve dvouhře, dále hrály 

Frolíková, Kletečková, Hrmová. 

Také turnaj mladších žákyň byl podpořen dotací od Města Beroun. 

Dále jsme pořádali: 

Náborové akce: Okresní sdružení ČUS Beroun z.s. ve spolupráci s LTC Beroun, z.s. pořádalo  

Den s tenisem. Termín:  5.9.2018 14:00 – 18:00     Počet účastníků: 38 

Nábor do tenisové školy LTC Beroun: 10.9.2018, počet účastníků: 17 
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Naši nejlepší hráči dle celostátního žebříčku: nejlepší tři hráči LTC z každé kategorie 

Uvádíme získanou bodovou hodnotu a umístění na celostátním žebříčku 

MLADŠÍ ŽÁCI:  

Nováková Nathalie 12 (239 cž) 

Slaboch Tomáš 9 (464 cž) 

Machulka Marek 9 (494 cž) 

Piskáčková Tereza 6 (446 cž) 

Lojka Radek 6 (745 cž) 

Kontrišová Laura 4 (800 cž)  

STARŠÍ ŽÁCI: 

Petr Viktor 6 (377 cž) 

Jarošová Kateřina 3 (660 cž) 

DOROST: 

Slabihoudek 12 (169 cž).  

Petr Viktor 4 (779 cž) 

Hamada 3 (1004 cž) 

Sportovní olympiády 2018 

20. roční Sportovní olympiády  6.4.2018 

Počet účastníků: 41 

1. Burešová Markéta                                  65 bodů 

2. Zavřelová Eliška, Piskáčková Tereza    64bodů 

3. Slaboch Tomáš, Maňásek Lukáš          63 bodů 

 

21. roční Sportovní olympiády   12.10.2018 

Počet účastníků: 39 

1. Kontrišová Laura    68 bodů 

2. Burešová Markéta a Slaboch Tomáš   66 bodů 

3. Maňásek Lukáš 65 bodů 
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Bowlingový turnaj 2018 

 – slavnostní vyhlášení výsledků hráčů LTC v tenisové sezóně 2018 

Naši hráči se sešli na tomto turnaji, kde si nejen zahráli bowling, ale také 

proběhlo zhodnocení tenisové sezóny dle výsledků uvedených výše. 

Výsledky Bowlingu 4.11.2018 

Nejmenší děti:  

1. Bobek Tonda 

2. Kaloš Kryštof 

3. Kaloš Jan 

Mladší děvčata: 

1. Piskáčková Tereza 

2. Hladká Markéta 

Mladší kluci:  

1. Malina Tomáš 

2. Maňásek Lukáš 

 

Starší kluci: 

1. Slabihoudek Matěj 

2. Novák Oliver 

Dospělí: 

1. Malina Marek 

2. Slaboch Tomáš starší 

 

 

 

 

 

 

 


