
I. Český I. Český Lawn-TennisLawn-Tennis  Klub PrahaKlub Praha

Na konci července pořádal I.ČLTK Praha turnaj mužů ATP Challenger s
dotací EUR 42.500+H v kombinaci s turnajem žen ITF s dotací USD
80.000, který organizovala Tennis Arena. Vítězem turnaje Advantage
Cars Prague Open 2017 by Zenova se stal Slovák Andrej Martin, mezi
ženami získala titul domácí hráčka Markéta Vondroušová.

Kromě tenisu se konala během turnajového týdne řada doprovodných
akcí – testování raket Tecnifibre nové řady Fight, tradiční dětský den
nebo bojová show Oktagon. Fanoušci mohli sledovat tenisové zápasy
nejen přímo na Štvanici, ale také živě přes stream, který zajišťovaly ATP
(muži), UNAS a TVCOM (ženy). Nedělní finálová utkání odvysílala
televizní stanice O2 TV Tenis.
Při závěrečném ceremoniálu ocenili nejlepší hráče prezident klubu
Václav Klaus, hlavní sponzoři Milan Vopička s Tomášem Zemanem a
ředitelé turnajů Vladislav Šavrda (ATP) a Tomáš Petera (ITF).
Vítězem mužské dvouhry se stal čtvrtý nasazený Slovák Andrej Martin,
který ve finále zdolal Němce Madena 7/6 6/3. Ve čtyřhře zvítězil česko-
rakouský pár Šátral – Weissborn.
Mezi ženami se z vítězství radovala domácí hráčka, čtvrtfinalistka
wimbledonské čtyřhry 2017 a první nasazená Markéta Vondroušová,
která v boji o titul porazila na volnou kartu startující Karolínu Muchovou
7/5 6/1. Ve čtyřhře vyhrál rusko-ukrajinský pár Potapova – Yastremska.
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ADVANTAGE CARS PRAGUE OPEN 2017 BY ZENOVA
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Slovák Andrej Martin 
vybojoval titul mezi 
muži

Domácí Markéta 
Vondroušová potvrdila 
roli první nasazené 
hráčky turnaje

Jan Šátral s Rakušanem 
Tristanem-Samuelem 
Weissbornem vyhráli 
čtyřhru

Na začátku července se v německém Braunschweigu konal ATP Challenger Tour Workshop, kterého se zúčastnil člen výboru klubu Jan Pecha



KALENDÁŘ AKCÍ V ZÁŘÍ 2017
28.  srpna - 1. září Letní tenisový kemp 5 TŠ I.ČLTK Praha
3. - 4. září Mercedes-Benz Prague Fashion Week (centrkurt ČTS)
9. - 10. září Přebor Prahy družstev v babytenise
10. září Klubový den
16. - 17. září Turnaj série Babolat ATTour
22. - 24. září Mezinárodní utkání družstev U14 stoletých klubů CTC
26. září I.ČLTK Golf Cup 2017

KLUBOVÝ ŽIVOT

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO FITNESS
Na konci června proběhlo za přítomnosti manažera klubu Vladislava
Šavrdy, architekta Vladimíra Laciny a stavaře Milana Hindy
slavnostní otevření nově vybudovaného fitness, kterého se
zúčastnila řada členů I.ČLTK Praha. První ohlasy členů a
návštěvníků areálu jsou velmi příznivé. Tímto bychom chtěli také
poděkovat našemu dlouholetému členovi prof. Kuchynkovi za
poskytnutí hodnotného vybavení! 

INFORMACE SEKRETARIÁTU

PRODEJ HODIN V HALÁCH
V ZIMNÍM OBDOBÍ

V průběhu zimní sezony 2017/18 nabízíme možnosti hraní na
různých druzích povrchů, a to jak v pevné, tak i přetlakových halách.

Celkem je k dispozici 12 krytých dvorců. Slevy pro členy klubu!
Rezervujte si kurt na zimu již nyní na plocova@cltk.cz nebo na 604
230 721! Více info na www.cltk.cz.

POZVÁNKA NA KLUBOVÝ DEN
A GOLFOVÝ TURNAJ

V neděli 10. září odpoledne proběhne na Štvanici podzimní klubový
den. Pozvánku obdrží všichni členové e-mailem.
V úterý 26. září se pak koná tradiční I.ČLTK Golf Cup 2017. Místo
bude upřesněno. Příhlášky prosíme e-mailem na sustr@cltk.cz.

HANDICAPOVÝ TURNAJ
Obnovujeme dávnou tradici tzv. “handicapového turnaje” pro
profesionální a rekreační hráče. Turnaj proběhne v halách s tvrdým
povrchem o víkendu 7. - 8. října. Více info a přihlášky během září.

TENISOVÁ ŠKOLA BY TECNIFIBRE

NÁBOR NOVÝCH DĚTÍ
Tenisová škola nabízí během měsíce září (v rámci náboru nových
dětí ve věku 3 až 7 let pro sezonu 2017/18) možnost přihlášek pro
nové malé adepty tenisu. Pro více informací kontaktujte vedoucího
trenéra TŠ na e-mailu pecha@cltk.cz.
Během letních prázdnin se na Štvanici konaly mj. celkem v pěti
termínech tradiční tenisové kempy pro děti. Tenisová škola pak
pořádala také oblíbenou sérii turnajů ve věkové kategorii babytenis.
Celkem se těchto akcí zúčastnilo přes 200 dětí ve věku do 10 let!

ZÁVODNÍ TENIS

ÚSPĚŠNÝ JUBILEJNÍ 90. ROČNÍK
PARDUBICKÉ JUNIORKY

Hráčka I.ČLTK Praha Johana Marková vyhrála mistrovství ČR
jednotlivců v kategorii starších dorostenek – Pardubickou juniorku
2017. Ve finále porazila Adélu Dörreovou 6/4 6/4. Finálový zápas se
odehrál v hale na tvrdém povrchu z důvodu nepřízně počasí. 

Mistryněmi ČR ve čtyřhře se již o den dříve staly Aneta Laboutková a
Klára Hájková. Mistry ČR ve čtyřhře jsou Tadeáš Paroulek a Patrik
Rikl.

BRONZ PRO DRUŽSTVO MLADŠÍHO ŽACTVA
Na Mistrovství České republiky v kategorii mladšího žactva ve Zlíně
skončil štvanický tým na třetím místě.

Mistrovství ČR družstev v kategorii mladšího žactva 2017 vyhrál TK
Sparta Praha, který ve finále porazil TK Agrofert Prostějov 5/1. Na
třetím místě skončil I.ČLTK Praha, který ve čtvrfinále přehrál SK
Hamr 9/0 a v semifinále těsně podlehl TK Agrofert Prostějov 4/5. V
boji o bronz pak přehrál TK Neridé 5/1.

KLUBOVÝ NEWSLETTER
Vážení členové klubu, 

tento newsletter vychází také v anglické verzi a přináší aktuální
informace pro následující měsíc a krátké ohlédnutí za měsícem
uplynulým. Další číslo vychází v říjnu. 

S tenisovým pozdravem management I.ČLTK Praha 

www.cltk.cz


