
  Oddíl tenisu 
Tenisový oddíl TJ Tatran Střešovice pokračuje v činnosti, která začala ve dvacátých létech minulého 
století, kdy byl v roce 1925 založen odbor tenisu při Jednotě Sokolské a v následujícím roce postaveny 
kurty na Andělce.  V současnosti oddíl provozuje dva tenisové areály a to „u Vozovny“, kde jsou čtyři 
kurty a „u kina Ořechovka“ se třemi kurty.   
Činnost oddílu je zaměřena převážně na rekreační hru a tenisové kurty jsou otevřeny všem, kteří mají 
zájem zahrát si tenis v příjemném prostředí a v příjemné společnosti.  
Základem oddílu jsou jeho členové, kteří dlouhodobě a pravidelně podporují oddíl formou oddílových 
přípěvků.  Všech sedm kurtů je však dispozici i dalším zájemcům o hru, kteří se mohou zapojit jako 
registrovaná hráči nebo, pokud jsou kurty volné, i zcela náhodným zájemcům z řad veřejnosti, 
prostřednictvím telefonické rezervace.  
 
Hráčské kategorie 
Člen  
Členem oddílu tenisu je ten, kdo zaplatí oddílový příspěvek, který zahrnuje i členský příspěvek do 
tělovýchovné jednoty Tatran Střešovice.  
Oddílový příspěvek každoročně stanovuje výbor oddílu tenisu.  
Členský příspěvek každoročně stanovuje výbor tělovýchovné jednoty. 
 Člen mimo zaplacení oddílového příspěvku musí poskytnout údaje nutné k zápisu do členské základy 
tělovýchovné jednoty a k získání přístupu do rezervačního systému oddílu tenisu.  
Registrovaný hráč 
Registrovaný hráč je ten kdo zaplatí stanovený základní poplatek/kredit a poskytne údaje nutné 
k získání přístupu do rezervačního systému oddílu tenisu. 
Výši poplatku každoročně stanovuje výbor oddílu tenisu. 
Host 
Hostem je zájemce o hru z řad veřejnosti, který si zajistí kurt prostřednictvím telefonické rezervace. 
 
Rezervační systém 
Provoz na všech sedmi kurtech řídí rezervační systém, který umožňuje členům a registrovaným 
hráčům, aby si zajistili kurt s předstihem 21 dnů v souladu s Pravidly pro používání rezervačního 
systému (RS) oddílu tenisu TJ Tatran Střešovice. (proklik na Pravidla) 
 
Ceník 
Člen -  celodenní hra v letní sezóně  6000 Kč,  
Člen – hra do 17 hodin v letní sezóně     4700 Kč, 
Člen – hra do 14 hodin v letní sezóně     3500 Kč, 
Registrovaný hráč – základní poplatek 3000 Kč s možností dokoupení kreditu, 300 Kč za hodinu hry,  
Host – 300 Kč za kurt na hodinu 
Hala (zimní sezóna říjen až březen) 
Člen – hra do 14 hodin 300 Kč za kurt na hodinu 
            Hra od 14 hodin 400 Kč za kurt na hodinu 
Host – 400 Kč za kurt na hodinu 
 
Trenéři 
Oddíl tenisu nabízí služby tří trenérů, kteří jsou k dispozici začínajícím tenistům všech věkových 
kategorií i pokročilým hráčům, kteří mají zájem na zlepšení svých herních dovedností a také jako 
případní sparingpartneři. 
 
Jiří Češpivo, trenér I. třídy, areál u kina Ořechovka 
tel:  603810457, e-mail: jiri.cespivo@cestenis.cz, www.cestenis.cz 
Tenisová škola zejména pro začínající děti, specializace hlavně na zlepšení herních dovedností jak 
mládeže, tak dospělých hráčů. 



 
 
 
 
Jacques Nicod, trenér II. třídy, areál u Vozovny 
tel: 777297021, e-mail: janicod@email.cz  
trénování dětí od 4 let, začátečníků i pokročilých hráčů v kategoriích mládeže i dospělých 
komunikace v češtině, francouzštině, angličtině a němčině. 
 
Staša Matějovská, trenérka II. třídy, areál u Vozovny 
tel: 724248403, e-mail: matejovskastasa@seznam.cz  
trénování dětí i dospělých 
 
Závodní družstva 
Oddíl tenisu v rámci možností podporuje závodní hru a pravidelně se účastní soutěží družstev ve 
všech věkových kategoriích podle toho, jaké hráče a hráčky má k dispozici, aby bylo možné závodní 
družstva postavit. 
V sezóně 2022 jsou do soutěží přihlášena dvě družstva dospělých a družstvo veteránů. 
Družstvo A  
Družstvo B  
Družstvo veteránů  
Všechna tři družstva hrají ve skupinách II.třídy PTS 
Hala 
Oddíl tenisu provozuje v zimní sezóně (říjen až březen) nafukovací halu na třech kurtech. Halu 
využívají z velké části trenéři, členové oddílu a další zájemci s tím, že přednost mají dlouhodobé 
pronájmy na celou sezónu. Pro náhodné zájemce jsou dispozici volné hodiny obvykle jenom v sobotu 
a v neděli.    
Požadavek na dlouhodobou rezervaci se zašle mailem na adresu tatran-tenis@seznam.cz , nejlépe 
v září běžného roku. 
Rezervace volných hodin v průběhu sezóny je možná na tel. 733470238. 
 
Chcete si zahrát 
Oddíl tenisu je otevřený všem zájemcům o hru a nabízí několik možností, jak se zařadit do oddílu. 
Tradičním způsobem je členství, které po splnění stanovených podmínek umožňuje, podle výše 
příspěvku, hrát po celou letní sezónu. Zájemci o členství se mohou přihlásit na adrese tatran-
tenis@seznam.cz . 
Do oddílu je také možné se zařadit jako registrovaný hráč. Zájemci se mohou přihlásit na adrese 
tatran-tenis@seznam.cz .  
Náhodný a občasný zájemce si jako host může zajistit volný kurt na  
-tel.733470238 správce Karel Zelingr- kurty Vozovna,  
-nebo 
-tel.603810457 správce Jiří Češpivo – kurty Na Ořechovce 
Náborový dopis. (proklik na dopis) 
Pravidla pro používání rezervačního systému (RS) oddílu tenisu TJ Tatran Střešovice.(proklik na 
Pravidla 
 
Kontakty a mapa 

 


