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SLOVO MANAŽERA

Vážení členové klubu, milí tenisoví příznivci,

tak se nám rozjela další, v pořadí již 126.
tenisová sezóna na Štvanici. Tedy, abych byl
přesnější – to číslo platí pro historii I.ČLTK
Praha od jeho založení, na štvanickém
ostrově jsme „pouhopouhých“ 113 let.
Někteří z nás, současných členů klubu, máme
na svém kontě více než polovinu z těch 113
let, prožitou v našem klubu, a to už by vydalo
na slušně silnou knihu vzpomínek a zážitků.

Určitě ale více žijeme současností, změnami, které se v našem
areálu udály v nedávné minulosti, dnešní době a hlavně těmi, které
se chystají v nejbližší budoucnosti.
Nový prostor recepce, salónku, klubová restaurace, víceúčelové
kondiční hřiště, oplocení kurtů, totální rekonstrukce šesti antukových
dvorců – tohle všechno se realizovalo v posledních dvou letech.
Jen pro statistiky: v přibližné ceně 16 milionů korun.
A ujišťuji všechny, že další modernizace areálu, rozšíření a
zkvalitnění služeb našim členům, je reálné. Již dnes víme, že pro
rok 2016 jsme získali 3.150 000.- Kč od Magistrátu hl. Města Prahy
na nákup nové tenisové haly (kurty 7 a 8), a v případě získání
investiční dotace ve výši 10 milionů korun od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy zahájíme první etapu vybudování nástavby
na ochozu malého centru. Jak mnozí vědí, vzniknout zde má nové,
prostorově větší a klimatizované ftness, plně vybavená
rehabilitační linka, klubová místnost a později snad i ubytovací
kapacity v zadní části u Negrelliho viaduktu. To s sebou přinese
navrácení tolik potřebného prostoru šatny, spolu s tím i vybudování
průchodu k bazénu přímo z chodby. Dále výrazné zvětšení a
zkvalitnění prostorů pro regeneraci, odpočinek a masáže. V
klubové místnosti pak možnost trávit volný čas ve větším klidu a
soukromí než je tomu dnes.

Do letošní sezóny Vám přeji pohodu a hodně příjemných
štvanických zážitků !

Vladislav Šavrda
KALENDÁŘ AKCÍ V KVĚTNU 2016

1. května Klubový den
Mistrovská utkání

6. - 8. května Přátelské utkání s Carrickmines CLTC
7. - 8. května Turnaje Babolat ATTour

Mistrovská utkání
10. května Valná hromada klubu
14. - 17. května Přebor Prahy mladších žáků
21. - 22. května Mistrovská utkání
27. května Firemní turnaj Ferona
28. - 29. května Turnaje Babolat ATTour

Mistrovská utkání
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PROMĚNY AREÁLU

Nová výzdoba chodby, ve které se nachází kanceláře 
sekretariátu, šatny, ftness a regenerace, mapuje historii všech 
dosavadních turnajů Prague Open.

Dvě nové sedací soupravy by měly do “skleníku” u klubové 
restaurace opět přilákat členy a hráče.

Na úpravách okolo příchozí cesty nebo chodníku před 
tenisovým obchodem se postarala správa areálu společně s 
frmou Acton.

www.cltk.cz



UDÁLO SE...

KLUBOVÝ DEN
V neděli 1. května jsme na Štvanici uspořádali první klubový den
letošní letní sezóny. Našim členům a partnerům jsme nabídli
možnost přivést si deblového spoluhráče, který nemusí být členem
I.ČLTK Praha.
Klubového dne se v rámci soutěže čtyřher zúčastnilo celkem 17
párů, které bojovaly v celkem 5 skupinách. Vítězi se stali manželé
Vopičkovi, kteří si ve fnále poradili s párem Václavík – Šeba.

Z účastníků turnaje pak bylo vylosováno 10 členů, kteří obdrželi
voucher na vypletení rakety zdarma, hlavní cenu – raketu
ProKennex Kinetic vyhrál Kamil Plaček. Kromě toho fungovala po
dobu turnaje v salónku i poradenská služba našeho servisu –
týkající se hlavně výpletů.

CARRICKMINES NA ŠTVANICI
Na začátku května proběhlo za krásného počasí v našem klubu
přátelské utkání se členy irského klubu Carrickmines CLTC, kterého
se aktivně zúčastnil i jeho prezident Hugh Brennan.

Kromě tenisu si hosté z Dublinu užili krásného výletu lodí po Vltavě
a v neděli potom i prohlídku Prahy. Za kvalitně zajištěnou
společnou sobotní večeři patří dík naší klubové restauraci
TIEBREAK. Jednalo se o reciproční návštěvu po vydařeném
zájezdu našich členů do Carrickmines v loňském roce.

INFORMACE SEKRETARIÁTU

VALNÁ HROMADA KLUBU
V úterý 11. května 2016 v 17:00 hodin se v klubové restauraci na
Štvanici konala valná hromada. Po úvodních organizačních
záležitostech přednesl prezident klubu Václav Klaus zprávu
o činnosti klubu v roce 2015, ekonom klubu Petr Šimůnek pak
zprávu o hospodářských výsledcích a následovala závěrečná
diskuse.

PROKENNEX NON PROFI CUP
Tento rok se opět uspořádáme celosezónní soutěž rekreačních
hráčů ve dvouhře s názvem ProKennex Non Prof Cup, která se
koná v období květen – září. Přihlášky a pravidla soutěže najdete
na klubovém webu a nástěnce. 

LETNÍ KEMPY TENISOVÉ ŠKOLY
Během letních prázdnin pořádá TŠ I.ČLTK Praha kempy pro děti,
opět v pěti termínech. Více informací najdete na klubovém webu
nebo nástěnce. Přihlášky e-mailem na pecha@cltk.cz.

SPOLUPRÁCE S FIRMOU FRIENDLYWAY
Ve vestibulu klubu můžete od minulého měsíce najít kromě
informačního terminálu, který slouží k prohlédnutí rezervace kurtů,
také novou televizi a nabíjecí stanici pro mobilní telefony.
Na televizní obrazovce najdete aktuální informace, prezentaci
partnerů a během vybraných turnajů také livescore. Nabíjecí
stanice pak podporuje napájení mobilních zařízení s operačním
systémem Android a iOS (s možností zabezpečené úschovy).

KLUBOVÉ MIXY PRO ČLENY 
Ve středu 18. května od 17:00 hodin se uskuteční turnaj čtyřher
členů klubu a jejich hostů. Přihlásit se je možné do pondělí 16.
května (možnost přihlášení i jednotlivců, tj. bez partnera). 

ZE ZÁVODNÍHO TENISU

MLADÍ HRÁČI ÚSPĚŠNÍ
NA TURNAJÍCH TENNIS EUROPE

Na začátku května se dařilo našim mladým hráčům na turnajích
Tennis Europe v Brně (U16), v Rakovníku (U14) a ve francouzském
Le Passage (U12). Jonáš Forejtek, Vítek Horák a Agáta Černá na
výše zmíněných turnajích bojovali o tituly.

N@ZORY ČLENŮ
Názory a připomínky členů týkající se klubového života můžete
posílat na e-mailovou adresu plocova@cltk.cz. Zároveň bychom
Vás rádi požádali o náměty na rubriky do tohoto newsletteru.

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,

již rok Vám každý měsíc přinášíme klubový newsletter, který
vychází také v anglické verzi. Newsletter přináší aktuální
informace pro následující měsíc a krátké ohlédnutí za měsícem
uplynulým. Další číslo připravujeme na začátku června.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

Naše hráčky Agáta Černá a Valentina Dvořáková (první dvě zprava) 
společně s reprezentanty ČR na 26. ročníku prestižního tunaje Passagespoirs.
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