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PRVNÍ KLUBOVÝ DEN
V neděli 26. dubna 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. Toho plně využil zástupce našeho dlouholetého
partnera, společnosti Travel Service Roman Vik, který se posílil o
hráče bývalé světové desítky Karla Nováčka a bez problémů turnaj
vyhráli. Ve fnále proti dalšímu favorizovanému páru Tomášek,
Podroužek.

Celkem 23 dvojic a minimálně jednou tolik hostů si pochvalovalo
nové prostředí restaurace, vstupní haly a řadu doprovodných akcí,
hlavně se zaměřením na děti – golfová akademie GC Slapy,
divadélko Romaneto, nafukovací hrad RK Evropa. Několik
účastníků turnaje využilo možnost vyzvat našeho extraligového
hráče Marka Routu k sázce o klubové tričko (tiebreak s náskokem
5:0) a tři z nich byli úspěšní. Poděkování patří klubové restauraci
TIEBREAK, která dobře zajistila celodenní občerstvení.

NOVINKY V LETNÍ SEZÓNĚ 2015
Se zahájením letní sezóny byla otevřena nově zrekonstruovaná
klubová restaurace TIEBREAK. Otevřena je denně od 9 do 21
hodin pro členy klubu i veřejnost. Každý týden nabízí nové polední
menu.

Slavnostní otevření s přípitkem proběhlo v klubové restauraci
v pondělí 20. dubna v 17:00 hodin.
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VALNÁ HROMADA
Prezident I.ČLTK Praha svolává valnou hromadu klubu, která se
koná v úterý 26. května 2015 v 17:00 hodin v klubové restauraci
na Štvanici.

BEACH VOLLEYBALL OPĚT NA ŠTVANICI
Opět po roce se v termínu 19. - 24. května na Štvanici představí
turnaj světové série v plážovém volejbale žen. Vstup na akci je
zdarma!
Během turnaje mají rekreační hráči k dispozici kurty 1, 5, 6 a 7.
Závodní tenis má během akce vyhrazeny kurty na Slavoji.
Restaurace a šatny budou fungovat ve standardním režimu (šatna
59 bude vyhrazena hráčkám turnaje). Tenisová škola bude
trénovat mimo tenisový areál Štvanice (informace budou včas
předem oznámeny). 

VEČERNÍ TURNAJ V PLÁŽOVÉM
VOLEJBALU PRO ČLENY

Během týdne konání turnaje světové série v plážovém volejbale na
Štvanici bude ve čtvrtek 21. května uspořádán večerní turnaj v
plážovém volejbale pro členy I.ČLTK. Více informací naleznete na
klubové nástěnce a obdržíte také e-mailem.

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

KLUBOVÉ MIXY PRO ČLENY
V úterý 12. května od 17:00 hodin se uskuteční turnaj smíšených
dvojic členů klubu a jejich hostů. Přihlášky možné do neděle
8. května (možnost přihlášení i jednotlivců, tj. bez partnera).

BĚHÁNÍ PRO ŽENY
V souvislosti s nadcházející sezónou budeme pořádat
(ne)pravidelné běžecké tréninky se sekretářkou klubu Martinou
Plocovou. Zájemci z řad něžného pohlaví našich členů nebo i jejich
hostů se mohou přihlásit e-mailem na plocova@cltk.cz. Pro snazší
organizaci prosíme o uvedení časových možností.

INFORMACE SEKRETARIÁTU
-   prosíme všechny členy o uhrazení členských příspěvků
-   novým šéfem správců se stal Tomáš Dirlbeck (sprava@cltk.cz)
-   provoz bazénu může začít s prvními slunečnými dny
-   informace o podmínkách užívání multifunkčního hřiště a hřiště na
    plážový volejbal dostanete na recepci (telefon: 222 316 317)
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NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY HRÁČŮ
Postup do elitní stovky ve dvouhře světového žebříčku WTA zajistily
Lucii Hradecké konzistentní výkony od začátku sezóny 2015 a
poslední úspěchy, semifnálová účast na turnaji v Charlestonu a
fnále v pražské Stromovce.

Hráčka I.ČLTK Praha Markéta Vondroušová startovala na ITF
Junior Masters v čínském Chengdu. Při své premiéře na turnaji
WTA J&T Banka Prague Open pak překvapila v kvalifkaci
vítězstvím nad Andreou Hlaváčkovou (WTA 192) a Ons Jabeur
(WTA 120).

MILOŠ KONRÁD OSLAVIL OSMDESÁTKU
Dne 24. dubna oslavil 80. narozeniny bývalý člen I.ČLTK Praha,
úspěšný hráč i trenér, pan Miloš Konrád. Dárkový koš od
štvanického klubu předali jeho bývalí svěřenci v domácím prostředí
Jan Kodeš, Jiří Hřebec, Vladimír Zedník, Pavel Huťka a Vladislav
Šavrda.

Gratulujeme k významnému jubileu!

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.

AKCE V MĚSÍCI KVĚTNU
sobota 2. května mistrovské utkání 4. třída dospělých (kurty 2, 3, 4)

I.ČLTK C – Sokol Chuchle

neděle 3. května mistrovské utkání 1. třída ml. žactva (kurty 2, 3, 4)
I.ČLTK B – TŠ Lucie Hradecká 
mistrovské utkání baby A, baby C (kurty Slavoj)

středa 6. května mistrovské utkání seniorů (kurty 2, 3, 4)
I.ČLTK – LTC Michle A 

sobota 9. května mistrovské utkání 2. liga dospělých (kurty 2, 3, 4)
I.ČLTK B – Oaza Praha

neděle 10. května mistrovské utkání Junior Tour ml. žactva (kurty 2, 3, 4)
I. ČLTK A – TK Start Praha 
mistrovské utkání baby B (kurty Slavoj)

úterý 12. května klubové mixy pro členy (v 17:00)

středa 20. května mistrovské utkání seniorů (kurty 10, 11, 12)
I.ČLTK – TK Ruzyně 

19. - 24. května FIVB Beach Volleyball (více info v článku)
přípravy od 14. května a odklízení do 27. května

sobota 23. května mistrovské utkání 4. třída dospělých (kurty 10, 11, 12)
I.ČLTK C – SK Satalice C 

neděle 24. května mistrovské utkání 1. třída ml. žactva (kurty 2, 3, 4)
I.ČLTK B – TK Písnice A 
mistrovské utkání baby C (kurty Slavoj)

úterý 26. května valná hromada klubu (v 17:00 v restauraci)

sobota 30. května mistrovské utkání 2. liga dospělých (kurty 2, 3, 4)
I.ČLTK B – Slavoj Český Brod

neděle 31. května mistrovské utkání Junior Tour ml. žactva (kurty 2, 3, 4)
I.ČLTK – TSM Sokol Vysočany 
mistrovské utkání baby A (kurty Slavoj)

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.

NOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu,

připravili jsme pro Vás nový newsletter, který bude vycházet vždy
na začátku měsíce v tištěné (k dispozici na recepci) a elektronické
verzi. Newsletter bude přinášet aktuální informace pro následující
měsíc a krátké ohlédnutí za měsícem uplynulým. Další číslo
připravujeme také v anglické verzi.

S tenisovým pozdravem management I. ČLTK Praha

www.cltk.cz


