NEWSLETTER 09/2017
Vážení tenisoví přátelé,
zasíláme Vám aktuální informace o dění v tenisové škole JUNIORTENNIS.cz

Prázdninové výsledky: výbornými výsledky se blýskli o prázdninách tito hráči, připravující
se s námi: M. Olša (na snímku s trofejemi z letošních prázdnin), K. Křenek, M. Doskočil, N.
Planková, A. Kubáňová, K. Kalousek, J. Hájek, S.Michalzyková, J. Frodl, M. Opálka, Z.
Hejlová. Nade všemi pak vyčníval skvělý Patrik Homola, mj.čtvrtfinalista mistrovství ČR.
Pokud takhle bude Paťa šlapat dále, může se v příští sezóně poprat o reprezentační dres
do týmu pro mistrovství světa U14.

Prázdniny: proběhly u nás opět velmi pestře, se širokou nabídkou sportovních kempů, sportů,
aktivit. Pořádali jsme (ve spolupráci s dalšími kluby) celkem 5 kempů, Hradec nad Moravicí, 2 x
Kravaře, Osoblaha, Biograd na Moru, všechny se nadmíru vydařily. Pro příští rok chystáme pár
změn (věříme, že k lepšímu :-)), jednak se chystáme opustit Biograd a zorganizovat zahraniční
kemp v jiné destinaci s ještě pestřejším programem. Dále připravujeme i jeden kemp nový,
příměstský v O – Porubě, v areálu VŠB.

Halová sezóna se již rychle blíží, v halách začínáme ve druhé půlce října. I letos máme zajištěny
kvalitní tréninkové prostory v halách VŠB Ostrava, TENISKUBÁŇ a DTJ Vřesina, pro ty menší pak
tělocvičny v O-Porubě. I tuto zimu budeme mít v nabídce oblíbené hodiny v halách na last minute.
Dejte prosím vědět svůj zájem o tréninky v halách včas, hodiny v halách se nám již nyní rychle
plní.
Tradiční oddílový přebor všech kategorií, od bejby tenistů až po dospělé a zároveň každoroční
příjemné společenské zakončení letní sezóny – neděle 8.10.2017 do 8,30 v Ostravě - Nové Vsi.
Zveme Vás, těšíme se na Vás.
Probíhají nábory dětí do tenisové školičky, chystáme den otevřených dveří, spojený s ukázkou
přípravy TOP českých tenistů, Adama Pavláska (na čerstvém snímku při přípravě na Davis Cup v
areálu VŠB) a našeho odchovance Petra Michneva.

V našich fotogaleriích naleznete na tisícovku prázdninových foto:
http://juniortennis.rajce.idnes.cz/
http://golfova-akademie.rajce.idnes.cz/

