
 

 

 

 

KOREKCE CHYB TECHNIKY ÚDERŮ 

PROFESIONÁLNĚ – ODBORNĚ - EFEKTIVNĚ 
Možná budete překvapeni, jak lze jednoduše a rychle pomoci k zlepšení Vašeho tenisového umění. 

Na výuku tenisu je potřeba se podívat individuálně dle potřeb a zdatnosti každého hráče. Krása a síla 

každého úderu je v jednoduchosti. Je potřeba hlavně znát „ FUNDAMENT “ každého úderu. Znáte ho, 

slyšeli jste o něm? Pokud ne, věřte, že je velmi obtížné pochopit, kde děláte chybu, jak techniku a 

správné provedení, nejen úderu, zlepšit k Vaší spokojenosti. Často totiž slýcháte rady typu„POD BALÓN“ 

nebo „DO KOLEN či PROTÁHNOUT ÚDER“. Pomohly Vám tyto rady k lepšímu úderu? 

1 lekce „TENISOVÉHO FUNDAMENTU“ Vám ukáže jinou tvář efektivní výuky tenisu.  

1 lekce  „TENISOVÉHO FUNDAMENTU“  trvá 1 hodinu a obsahuje: 

 Analýzu techniky úderů. 

 Zjištění příčin, chyb a nedostatků, které Vás zbytečně limitují.  

 Korekce a odstranění chyb. 

 Analýza taktiky Vaší hry. 

 Doporučení pro další pozitivní herní vývoj. 

 Místo - tenisová hala EDIMEX (za koupalištěm) Frýdlant nad Ostravicí. 

 Cena lekce je 1.000,- Kč. Lekce se mohou současně zúčastnit max. 2 hráči, druhý hráč + 500,- Kč. 

  Cena s V.I.P. zákaznickou kartou JONATHAN O.M., s.r.o. je  900,- Kč, resp. + 400,- Kč/druhý hráč. 

 TIP na dárek – zakoupením 1 lekce TENISOVÉHO FUNDAMENTU kamarádovi, spolupracovníkovi, 
dítěti, uděláte velkou radost, jelikož mu umožníte, aby se jednoduše a efektivně posunul ve svém 
umění hry o velký kus dál, začal porážet své protihráče a měl ze hry velmi dobrý pocit. 

 Zakoupit můžete na SHOWROOMU JONATHAN v Prchalově nebo osobně u šéftrenéra p. Pavla 
Klimka. Tuto lekci s Vámi provede šéftrenér TENISOVÉ AKADEMIE, osobně Pavel Klimek. 

 

Majitelem a šéftrenérem TENISOVÉ AKADEMIE je Pavel Klimek. 

 Trenér  1. třídy, trenérská praxe v zahraničí a v české republice 19 let. 

 Spoluzakladatel konceptu rozvoje juniorského tenisu v Rakousku, 7 let praxe Rakousku. 

 Spolupracuje s tenisovou akademií v Anglii, Ipswich. Šéftrenér TA Ipswich, P.Newmann přijíždí do ČR 
několikrát ročně s talenty anglického juniorského tenisu, aby angličtí junioři získali zkušenosti a porovnali 
svou výkonnost s hráči tenisové akademie PAVLA KLIMKA.. 

 Metodik výuky tenisu pro školení trenérů 3. třídy. 

 Kontakty pro zájemce (rezervace termínů):  tel. 777 015 692, e-mail: pavel.klimek@seznam.cz 

 

… umíme zdokonalit Vaši hru rychleji než si myslíte !!! 

NAŠI PARTNEŘI: 

 
TENISOVÁ AKADEMIE 

PAVLA KLIMKA 
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