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SLOVO MANAŽERA

Vážení členové klubu, milí tenisoví příznivci,

s blížícím se začátkem jarní sezóny bych
rád připomněl dvě, dnes již řadu let nežijící
osobnosti z bohaté historie I.ČLTK Praha.
Vzpomínku na oba ve mně evokovala
právě nastávající předsezónní úprava
antukových kurtů.

Ing. Pavel Benda byl předním čs. tenistou,
který nastoupil i v Davisově poháru a
dlouhé roky byl také velmi úspěšným

trenérem na Štvanici. Vychoval wimbledonakou fnalistku Věru
Pužejovou-Sukovou i několikanásobnou mistryni republiky Marii
Neumannovou-Pinterovou. Charakteristickým rysem bylo jeho
obrovské zapálení pro tenis, které uměl přenést i na své svěřence.
Právě proto mu nebylo zatěžko v době, kdy neexistovaly
přetlakové haly, odklidit z kurtu sníh a pokoušet se jej i v zimě
upravit do hratelné podoby. Ač se to mnohým bude zdát nereálné,
někdy se to podařilo a skutečně se na jednom kurtu dalo trénovat.
Druhou legendou klubu byl správce Pepa Souček, jinak též JUDr.
Josef Souček, komunistickým režimem postižený právník, který na
Štvanici našel svůj domov a žil zde s rodinou desítky let. Proč na
něj myslím právě v tuto dobu? Protože jeho krédem bylo připravit
alespoň jeden kurt ke dni svého svátku, tedy k 19. březnu. A tradicí
bylo, pokud nebylo extrémně nepříznivé počasí, si v tento den jít
poprvé v nové sezóně „pinknout“.

Moc bych přál našim členům klubu podobné nadšení pro tenis jako
měli tito dva muži, se kterými je úzce svázaná štvanická historie. A
společně všem přeji hezkou sezónu plnou sportovních i
společenských zážitků. Vladislav Šavrda
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INFORMACE SEKRETARIÁTU

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2016
Prosíme všechny členy klubu o uhrazení členských příspěvků do
konce března. Veškeré informace naleznete na webu nebo na
nástěnce ve vestibulu klubu. Více informací podá sekretářka
Martina Plocová (mobil: 604 230 721 / e-mail: plocova@cltk.cz).

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.

Termíny kempů: 1. termín   …   4. - 8. července
2. termín   …   11. - 15. července
3. termín   …   8. - 12. srpna
4. termín   …   22. - 26. srpna
5. termín   …   29. - 31. srpna

DOTAZNÍK PRO ČLENY I.ČLTK
Vážení členové klubu, formou e-mailu jste obdrželi dotazník týkající
se Vaší spokojenosti s chodem klubu. Věřímě, že Vaše názory a
připomínky nám pomohou ke zlepšení klubového života v I.ČLTK
Praha. Prosíme o vyplnění dotazníku, pokud jste tak ještě neučinili.
Dotazník lze také vyzvednout a odevzdat na recepci.

KALENDÁŘ AKCÍ V BŘEZNU 2016

5. - 9. března turnaj “B” mladších žáků

13. března turnaj baby I.ČLTK Praha Cup by Tecnifbre

17. března fremní turnaj RK Evropa

18. - 22. března turnaj “A” mladších žákyň

JAN KODEŠ 
OSLAVIL JUBILEUM
Čestný člen I. ČLTK Praha Jan 
Kodeš oslavil 1. března 2016 
své sedmdesátiny. Jan Kodeš, 
vítěz Wimbledonu z roku 
1973 a French Open z roku 
1970 a 1971, byl také 
členem vítězného družstva 
ČSSR v Davisově poháru 
roku 1980 a v letech 1994 – 
19 9 8 z a s t á v a l f u n k c i 
p r e z i d e n t a Č e s k é h o 
tenisového svazu. V roce 
2013 převzal cenu fair play 
za ce lož i vo tn í pos t o j . 
Gratulujeme!
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KLUBOVÝ ŽIVOT

ÚNOROVÝ TURNAJ ČTYŘHER SE VYDAŘIL
Předposlední únorovou neděli se konal turnaj ve čtyřhrách pro
členy klubu a jejich hosty, kterého se zúčastnilo celkem 10 párů.
Vítězi se stala dvojice Roudenský – Kyndl, druhé místo obsadili
otec a syn Kocábovi. Na turnaji, který začínal v odpoledních
hodinách, čekalo účastníky mj. drobné pohoštění v klubové
restauraci.

NOVINKY

BABOLAT ATTour NA ŠTVANICI
V sobotu 12. března se na Štvanici poprvé uskuteční jednodenní
turnaj série Babolat ATTour, určený pro neprofesionály. Tyto
turnaje se konají každý týden po celý rok v mnoha klubech a hrají
se singly, debly i mixy v různých výkonnostních kategoriích. Touto
akcí zahájíme spolupráci, která by měla na Štvanici přivést tenisové
příznivce, kteří náš klub dosud neznají a ukázat jim, že jsme
otevření i pro nové členy. Zároveň chceme dát možnost i našim
členům se zájmem zahrát si zápasy s jinými soupeři než jsou zvyklí
doma v klubu. Více informací najdete na www.babolatattour.cz.

NOVÉ BĚHÁTKO VE FITNESS
V polovině února byl do nově zrekonstruovaného klubového ftness
pořízen nový běžecký pás MATRIX T1x. Americká frma MATRIX
patří již řadu let k absolutní špičce v produkci ftness vybavení pro
komerční účely a ftnesscentra. Stroji této značky je vybavená síť
slavných ftcenter GOLDS GYM a stovky profesionálních a
klubových ftcenter po celém světě.

TENIS SERVIS V NOVÉM KABÁTU
Po několika týdnech rekonstrukce byl ve středu 10. února otevřen
klubový Tenis Servis, který nabízí pro členy klubu I.ČLTK slevu 10%
na kompletní sortiment a služby (kromě raket Pro Kennex Kinetic).
Více informací naleznete na webu www.cltk.cz.

ÚSPĚCHY NAŠICH HRÁČŮ

LUCIE HRADECKÁ V PETROHRADU
V SEMIFINÁLE ČTYŘHRY

Lucie Hradecká bojovala po boku Andrey Hlaváčkové o postup do
fnále na turnaji WTA v Petrohradu. V první polovině února na
turnaji WTA Premier s dotací 687 900 dolarů nestačily v semifnále
na rusko-český pár Dushevina – Krejčíková, kterému podlehly po
boji 6/3 6/7 8/10.

JAN HERNYCH BOJOVAL O TITUL
Sedm vítězných zápasů si na ATP Challengeru s dotací EUR
85 000+H ve Wroclawi připsal Jan Hernych, který prošel přes
kvalifkaci až do fnále hlavní soutěže, ve kterém však po setech
3/6 6/7(9) nestačil na Marca Chiudinelliho ze Švýcarska. Tímto
úspěchem postoupil o 81. míst a aktuálně mu patří 269. příčka na
žebříčku ATP.

MLADÍ HRÁČI NA HALOVÝCH
MISTROVSTVÍCH EVROPY DRUŽSTEV ÚSPĚŠNĚ
Hráči I.ČLTK Praha ve věkových kategoriích do 12 a 14 let se
objevili v úspěšných týmech na Halovém mistrovství Evropy
družstev 2016.
Pro Českou republiku vybojovala titul družstva do 12 let, ve kterých
se mj. představili Agáta Černá (v Sunderlandu) a Jiří Fiedler (ve
Vésce).
Denisa Hindová obsadila v Rakovníku s týmem dívek do 14 let,
který vedl náš trenér Lubomír Štych, třetí místo, když česká
reprezentace v boji o bronz porazila Slovinsko.

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,

jubilejní 10. vydání klubového newsletteru, které vychází také
v anglické verzi, přináší aktuální informace pro následující měsíc
březen a krátké ohlédnutí za měsícem uplynulým. Další číslo
připravujeme na začátku dubna.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz


