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SLOVO MANAŽERA

Vážení členové klubu, milí tenisoví
příznivci,

první newsletter v roce 125. výročí
založení  I.ČLTK Praha je zároveň
jeho  25.  vydáním  v  této
dvojjazyčné  podobě.  Myslím,  že
tato častější  komunikace se členy
a jejich informovanost o uplynulém
i aktuálním dění v našem klubu je
velmi přínosná.
Často  v posledních  týdnech  čelí
management  klubu  otázkám  na
téma parkování v nejbližší blízkosti

našeho areálu,  případných zákazů stání,  placených  zón a
dalších,  mnohdy nesmyslných  a nepromyšlených omezení.
Ujišťuji vás, že tomuto problému věnuji maximální pozornost
a stále  probíhají  poměrně vleklá  jednání  na  půdě majitele
pozemků – Magistrátu hl.m. Prahy, dále pak Městské části
Prahy  7  i  Technické  správy  komunikací.  Věřím,  že  zvítězí
zdravý  rozum  a  zvláště  po  dobu  rekonstrukce  Negrelliho
viaduktu nedojde ke změnám, které by pro pracovníky, členy
i  návštěvníky  areálu  byly  skutečně  velmi  nepříjemné.  O
finálním řešení se dozvíte na našich webových stránkách.

Klidný zbytek zimní sezóny vám přeje

Vladislav Šavrda, manažer klubu

INFORMACE SEKRETARIÁTU

TERMÍN PRAGUE OPEN 2018 STANOVEN
Letošní  kombinovaný  turnaj  ATP Challenger  s dotací  USD
50.000 + hospitality a ITF žen s dotací USD 80.000 se bude
konat v termínu 21. - 29. července. Opět se bude hrát pod
hlavičkou  titulárního  partnera,  společnosti  Advantage  Cars
našeho  člena  klubu  Milana  Vopičky  ml.,  s podporou  firmy
Sport-Technik  Bohemia  jeho  otce  Milana  Vopičky  st.
Společně s I.ČLTK Praha je hlavním partnerem této tradiční
akce také Tennis  Arena a významně se na turnaji  podílí  i
Český tenisový svaz a Magistrát hlavního města Praha.

LETNÍ KEMPY PRO DĚTI
Během letních prázdnin pořádá Tenisová škola I.ČLTK Praha
by  Babolat  kempy  pro  děti,  opět  v  pěti  termínech.  Více
informací najdete  na  klubovém  webu  nebo  nástěnce.
Přihlášky e-mailem na pecha@cltk.cz. 

Termíny: 2. - 6. července, 9. - 13. července, 6. - 10. srpna,
13. - 17. srpna a 27.srpna – 31.srpna.
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3. února Turnaj Babolat ATTour
4. února Turnaj v babytenise I.ČLTK Praha Cup by Babolat
8. února Klubové debly
11. února Turnaj Babolat ATTour
17. února Turnaj Babolat ATTour
18. února Turnaj v babytenise I.ČLTK Praha Cup by Babolat
23. - 27. února Turnaj A mladších žákyň
3. března Turnaj Babolat ATTour
10. března Turnaj Babolat ATTour
11. března Turnaj střední kurt I.ČLTK Praha Cup by Babolat
17. března Turnaj v babytenise I.ČLTK Praha Cup by Babolat
18. března Turnaj Babolat ATTour
23. - 27. března Turnaj A dospělých
29. března Firemní turnaj RK Evropa
31. března Trenérský seminář Tennis Arena (K. Reynolds - GBR)

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Prosíme všechny členy klubu o uhrazení členských příspěvků
na rok 2018. Veškeré informace naleznete na webu nebo na
nástěnce ve vestibulu klubu. Více podá sekretářka Martina
Plocová (mobil: 604 230 721 / e-mail: plocova@cltk.cz).

UDÁLO SE V KLUBU

JUNIORSKÝ TURNAJ ITF
V druhé polovině ledna se na Štvanici konal tradiční turnaj
juniorů  ITF  kategorie  4  I.ČLTK  Praha  Cup.  Mezi  chlapci
vyhrál  Slovák  Kristof  Minárik.  V  soutěži  dívek  pak  titul
vybojovala pátá nasazená Italka Lisa Pigato, domácí Zdena
Šafářová se probojovala do semifinále.

PŘEBOR PRAHY MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Během prvního lednového víkendu se v našem klubu odehrál
Přebor  Prahy  v  hale  mladších  žáků.  Zúčastnilo  se  jej  48
mladších žáků, z toho jich 8 postoupilo z kvalifikace, která
byla vypsaná pro ročník  2008. Mezi  nimi  se objevilo  i  pár
talentovaných dětí, které postoupily do dalších kol.

Foto: Ve čtyřhře Kryštof Švojgr s Janem Šafratou (vlevo) v boji o titul
přehráli Adama Soukupa s Danielem Stauchem.

Ve finále se utkali  dva nejvýše nasazení, hráči I.ČLTK Jan
Šafrata  a  Kryštof  Švojgr.  Vítězem  se  stal  Kryštof,  který
zvítězil 6/3 6/4.

www.cltk.cz



NOVINKY

DRUHÁ ETAPA NÁSTAVBY
Start II.etapy nástavby na ochozu malého centru už můžeme
počítat  v  horizontu  dnů.  V  pondělí  5.2.  proběhlo  finále
výběrového řízení na dodavatele stavby. Zvítězila firma TH-
SYSTEM, která se výborně zhostila stavby fitness centra v
I.etapě.  Určitě je  to dobrá zpráva pro všechny,  kteří  chtějí
kromě tenisu využívat i dalších zařízení určených pro naše
členy.  Moderně  vybavená regenerační  linka s  prostory  pro
masáže  i  fyzioterapii  pozvednou  o  další  stupeň  kvalitu
našeho areálu.

NOVÝ GOLFOVÝ SIMULÁTOR
Další novinkou určenou tentokrát nejen pro členy klubu, ale
také  pro  veřejnost,  je  upgrade  golfového  simulátoru
FullSwing.  Nová  grafka,  kvalitní  projektor  i  zvýšený  počet
hřišť včetně české Kunětické hory je významným posunem a
snahou držet krok s konkurencí i v této mimotenisové sféře.
Přiveďte na Štvanici své známé, řekněte o této novince ve
svém okolí. 

TRENÉRSKÝ SEMINÁŘ
Na  Štvanici  se  bude  31.  března  2018  konat  trenérský
seminář  “What’s  the  point”  s  Keithem  Reynoldsem,
tenisovým odborníkem z Velké Británie. Společnost Tennis
Arena  tak  navazuje  na  úspěšnou  přednášku  Kanaďana
Louise Caeyra, která se konala na konci minulého roku. Více
informací naleznete na webu www.tennis-arena.cz.

TENNIS ARENA SHOP
Od začátku roku je opětovně v provozu tenisový obchod a
vyplétárna. Otevírací doba Tennis Arena Shopu je pondělí až
pátek 9 – 17 hodin (ve středu je otevřeno do 18 hodin).

BABOLAT NOVÝM PARTNEREM KLUBU
A TENISOVÉ ŠKOLY

Na začátku  roku  došlo  k  dohodě a  následnému  uzavření
nové tříleté smlouvy s firmou Matchpoint, zastupující v tenise
uznávanou  značku  Babolat.  Babolat  se  tak  zároveň  stal
novým  partnerem  štvanické  tenisové  školy  a  populární
dětské série turnajů I.ČLTK Praha Cup, která je určena pro
nejmenší hráče kategorií střední kurt a babytenis.

ZE ZÁVODNÍHO TENISU

JESIKA MALEČKOVÁ VYHRÁLA
VE STUTTGARTU

Jesika Malečková (WTA 307) se stala vítězkou turnaje ITF
s dotací 15 000 dolarů v německém Stuttgartu. Jesika prošla
celým turnajem hladce bez ztráty setu, ve finále si poradila s
Ruskou Kazionovou 6/2 6/0. S Petrou Krejsovou došly také
do finále čtyřhry.

AUSTRALIAN OPEN 2018
Na Australian Open se z hráčů I.ČLTK Praha v hlavní soutěži
představila  Markéta  Vondroušová,  aktuálně  54.  hráčka
žebříčku WTA. V prvním kole porazila Japonku Kurumi Naro
7/5 6/4, ve druhém kole pak po dvou a půl hodině podlehla
osmé hráčce světa Francouzce Caroline Garcie 7/6 2/6 6/8. 

Stejně jako na US Open 2017, kde podlehla ze tří mečbolů
také hráčce  top  10,  Svetlaně Kuznetsové,  tak  Markétu  od
postupu do dalšího kola opět dělil pouze krůček.
Náš juniorský reprezentant Ondřej Štyler bojoval na prvním
grandslamovém  turnaji  sezony  o  postup  do  finále  čtyřhry.
S Tomášem Machačem však jako šestý nasazený pár turnaje
nestačili na francouzskou dvojici Gaston-Tabur 4/6 6/7.

ZLATÝ KANÁR 2017
V anketě časopisu Tenis ve spolupráci s Českým tenisovým
svazem získala  trofej  v  kategorii  postup na žebříčku WTA
Markéta  Vondroušová.  Markéta  se  stala  poprvé  ve  své
kariéře během roku 2017 hráčkou první světové stovky, když
poskočila z 421. místa až na 66. příčku žebříčku WTA.

MISTROVSTVÍ ČR DOSPĚLÝCH
A MLADŠÍHO ŽACTVA

Jan  Mertl  vyhrál  halové  mistrovství  ČR  v  kategorii  mužů,
které se konalo již tradičně na začátku ledna v Plzni, když ve
finále porazil Matěje Vocela 6/3 6/3.
Na  Mistrovství  ČR  mladšího  žactva  získala  Nikola
Bartůňková  titul  ve  dvouhře  i  čtyřhře  (společně  se  Sárou
Bejlek). Mezi chlapci postoupili do finále čtyřhry Jan Šafrata a
Filip Hanzelín.

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

25. VYDÁNÍ KLUBOVÉHO NEWSLETTERU
Vážení členové klubu,

tento  newsletter  vychází  také  v anglické  verzi  a  přináší
aktuální  informace  pro  následující  měsíce  únor  a  březen
a krátké ohlédnutí za měsícem uplynulým.
První číslo newsletteru vyšlo na konci roku 2015. Newsletter
vychází v tištěné i elektronické verzi (dostupné na klubovém
webu) a je k dispozici také v anglickém překladu. Editorem
newsletteru je Jan Pecha, překlad zajišťuje Karel Janů.
Další číslo připravujeme v dubnu.

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha

www.cltk.cz


